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สารจากประธานกรรมการ

เน่ื่�องในื่โอกาสมหามงคลพระราชพิธีีบรมราชาภิิเษก พุทธีศัักราช 2562 กระผม 
มีความยิินื่ดีีเป็็นื่อยิ่างยิิ�งที�ไดี้ร่วมกับผ้้บริหารและพนัื่กงานื่ของบริษัท วิทยิุการบินื่ 
แห่งป็ระเทศัไทยิ จำำากัดี จัำดีโครงการเฉลิมพระเกียิรติิเน่ื่�องในื่โอกาสมหามงคลพระราชพิธีี 
บรมราชาภิิเษก วิทยุิการบินื่ฯ ห่วงใยิความป็ลอดีภัิยิ ใส่ใจำคุณภิาพชีวิติ เพ่�อส่งเสริมคุณภิาพชีวิติ 
และร่วมสร้างความป็ลอดีภัิยิให้แก่ชุมชนื่โดียิรอบสถานื่ป็ระกอบการ ซ่ึ่�งเป็็นื่กิจำกรรม 
ที�สอดีคล้องกับภิารกิจำหลักที�มุ่งเน้ื่นื่ด้ีานื่ความป็ลอดีภัิยิในื่การให้บริการการเดิีนื่อากาศั 

การให้บริการการเดิีนื่อากาศัติ้องคำาน่ื่งถ่ง “คุณภิาพการให้บริการ” เป็็นื่สิ�งสำาคัญ 
ส้งสุดี บริษัทฯ ในื่ฐานื่ะที�เป็็นื่หนื่่วยิงานื่ผ้้ให้บริการการเดิีนื่อากาศัของป็ระเทศัจ่ำงให้ 
ความสำาคัญและมุ่งเน้ื่นื่ในื่การรกัษามาติรฐานื่และยิกระดัีบคุณภิาพบรกิารเพ่�อความยิั�งยิน่ื่ 
ติามวิสัยิทัศัน์ื่องค์กรที�ป็รับทบทวนื่ใหม่ในื่ปี็นีื่� ค่อ “เป็็นื่องค์กรที�ให้บริการการเดิีนื่อากาศั
ดี้วยิคุณภิาพส้งสุดีอยิ่างยิั�งยิ่นื่” และกำาหนื่ดีพันื่ธีกิจำ ค่านิื่ยิมองค์กรและแผนื่ยิุทธีศัาสติร์ 
ติามแผนื่วิสาหกิจำป็ี พ.ศั. 2563-2567 เพ่�อให้บรรลุเป็้าหมายิวิสัยิทัศันื่์ รวมทั�ง 
ให้สอดีคล้องติามกรอบแผนื่ยิทุธีศัาสติร์ชาติิ 20 ปี็ ซ่ึ่�งเป็็นื่เป้็าหมายิของการพฒันื่าป็ระเทศั 
อยิ่างยิั�งยิ่นื่

 
ในื่ปี็ 2562 อุติสาหกรรมการบินื่ของป็ระเทศัยัิงคงเผชิญกับความท้าทายิจำากเหตุิการณ์ 

ที�ส่งผลกระทบติ่อป็ริมาณเที�ยิวบินื่ที�เพิ�มข่�นื่แบบชะลอตัิวติามทิศัทางเศัรษฐกิจำโลกที�มี 
แนื่วโน้ื่มชะลอตัิวลงอย่ิางต่ิอเน่ื่�อง แม้จำะมีปั็จำจำยัิสนัื่บสนุื่นื่จำากนื่โยิบายิส่งเสริมอุติสาหกรรม 
การบินื่ของรัฐบาลและการสนื่ับสนืุ่นื่ภิาคการท่องเที�ยิวอยิ่างติ่อเน่ื่�องจำากภิาครัฐ 
บ ริ ษัทฯ จ่ำ งติ ้ อง ให ้ ความสำ า คัญอยิ ่ า งยิิ� ง ยิวดี กับการเพิ�มป็ระสิทธิีภิาพและ 
ความสามารถการให้บริการการเดิีนื่อากาศัควบค่้กับการยิกระดัีบคุณภิาพและมาติรฐานื่ 
การให้บริการเพ่�อติอบสนื่องความติ้องการของผ้้ใช้บริการและร่วมสร้างคุณค่าให้กับ 

กิจำการบินื่ติลอดีจำนื่ความสามารถในื่การ 
แข่งขันื่ของป็ระเทศั 

บริษัทฯ ได้ีมีการลงทุนื่โครงการสำาคัญ 
ทางยุิทธีศัาสติร์เพ่�อเพิ�มป็ระสิทธิีภิาพ 
การจำราจำรทางอากาศัและความสามารถ 
ในื่การรองรับเที�ยิวบินื่ ซ่ึ่�งมีความก้าวหน้ื่าเป็็นื่ที� 
นื่่าพอใจำ ทั�งเร่�องการออกแบบและพัฒนื่า 
ห้วงอากาศัสำาหรับสนื่ามบินื่ที�มีความซัึ่บซ้ึ่อนื่ 
ของการจำราจำรทางอากาศั การพัฒนื่า 
เส้นื่ทางบนิื่ การส่งเสรมิและร่วมขบัเคล่�อนื่ 
ระบบห้วงอากาศัของป็ระเทศัให้เป็็นื่ไป็ 
ติามแผนื่การเดิีนื่อากาศัสากลขององค์การ 
การบินื่พลเร่อนื่ระหว่างป็ระเทศั สำาหรับ 
การยิกระดัีบความป็ลอดีภัิยิ บริษัทฯ 
มุ่งมั�นื่แก้ไขและป็รับป็รุงข้อติรวจำพบจำาก
การเกิดีอุบัติิการณ์ และให้ความสำาคัญกับ 
การพัฒนื่าระบบการบริหารจัำดีการความเสี�ยิง 
จำากความเหน่ื่�อยิล้าติามข้อกำาหนื่ดีของ 
สำานัื่กงานื่การบนิื่พลเร่อนื่แห่งป็ระเทศัไทยิ

บริษัทฯ มุ่งมั�นื่ดีำาเนิื่นื่โครงการเพ่�อ 
พัฒนื่าโครงสร้างพ่�นื่ฐานื่ระบบบริการการ 

“ “บริษัทฯ จะยังคงยกระดับ
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ให้สอดคล้องกับความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

โดยเชื่อมั่นว่าความก้าวหน้าขององค์กร
จะช่วยส่งเสริมการเติบโตที่ยั่งยืน

ของกิจการบินของประเทศและของภูมิภาค
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(ศิวเกียรติ์ ชเยมะ)
ประธานกรรมการบริษัทฯ

พลอากาศเอก

เดิีนื่อากาศัและร่วมม่อกับท่าอากาศัยิานื่
ต่ิาง ๆ ในื่การพัฒนื่าความสามารถในื่การ 
แข ่งขันื่ของป็ระเทศั รวมทั�งส ่งเสริม 
ความร่วมม่อกับหนื่่วยิงานื่ผ้้ให้บริการการ 
เดิีนื่อากาศัและองค์การด้ีานื่การบินื่ต่ิาง ๆ 
ในื่ระดัีบภ้ิมิภิาคและระดัีบโลก เพ่�อพัฒนื่า 
ป็ระสทิธิีภิาพและยิกระดีบัมาติรฐานื่การบนิื่ 
ร่วมกันื่ ติลอดีจำนื่ติระหนื่ักถ่งความสำาคัญ 
ในื่การเติรียิมความพร้อมทั�งทางดี้านื่ 
องค์ความร้้ของบุคลากร ป็รับป็รุงและ 
พัฒนื่ากระบวนื่การทำางานื่ เทคโนื่โลยิี 
และระบบอุป็กรณ์ติ่าง ๆ เพ่�อรับม่อกับ 
ความท้าทายิใหม่ ๆ  ติลอดีจำนื่การขบัเคล่�อนื่ 
องค์กรส่้การเป็็นื่องค์กรดิีจิำทัล 

บริษัทฯ ยิังคงยิ่ดีมั�นื่หลักการและ 
แนื่วทางการกำา กับด้ีแลที� ดีีและหลัก 
ธีรรมาภิิบาลในื่การดีำาเนิื่นื่กิจำการด้ีวยิความ 
เป็็นื่ธีรรม โป็ร่งใส และรบัผิดีชอบต่ิอสงัคม 
โดียิให้ความร่วมม่อกับหนื่่วยิงานื่ภิาครัฐ 
และชุมชนื่อยิ่างติ่อเน่ื่�องและสมำ�าเสมอ 
ทั�งเร่�องการผลักดัีนื่การแก้ป็ัญหาบั�งไฟ 
โคมลอยิและโคมควันื่ ป็ัญหาวิทยิุภิาคพ่�นื่ 

รบกวนื่ระบบส่�อสารการบินื่ ติลอดีจำนื่ป็ัญหาดี้านื่มาติรฐานื่ของบริการอุตุินิื่ยิมวิทยิา 
การบินื่เพ่�อให้ผ้้ใช้บริการและผ้้มีส่วนื่ไดี้ส่วนื่เสียิทุกภิาคส่วนื่เช่�อมั�นื่ติ่อองค์กรในื่ฐานื่ะ 
ที�เป็็นื่ผ้้ให้บริการการเดิีนื่อากาศัของป็ระเทศัและเพ่�อความเติิบโติที�ยิั�งยิ่นื่ 

สำาหรับการดีำาเนื่ินื่งานื่ในื่อนื่าคติบนื่ความท้าทายิของโลกการบินื่ บริษัทฯ จำะยิังคง 
ยิกระดีบัการพฒันื่าคณุภิาพการให้บรกิารให้สอดีคล้องกบัความคาดีหวงัของผ้มี้ส่วนื่ได้ีส่วนื่เสยีิ 
ทุกกลุ่ม โดียิเช่�อมั�นื่ว่าความก้าวหนื่้าขององค์กรจำะช่วยิส่งเสริมการเติิบโติที�ยิั�งยิ่นื่ของ 
กิจำการบินื่ของป็ระเทศัและของภ้ิมิภิาค 

ในื่นื่ามคณะกรรมการบริษัทฯ ซ่ึ่�งเป็็นื่ผ้้มอบนื่โยิบายิ กำากับด้ีแล และติิดีติาม 
ผลการป็ฏิิบัติิงานื่ในื่ภิารกิจำอันื่สำาคัญนีื่�อยิ่างติ่อเน่ื่�อง จ่ำงขอขอบคุณผ้้ถ่อหุ้นื่ ผ้้ใช้บริการ 
ผ้้มีส่วนื่ได้ีส่วนื่เสียิ รวมถ่งฝ่่ายิบริหารและพนัื่กงานื่มา ณ โอกาสนีื่� และขอให้มั�นื่ใจำว่าบริษัทฯ 
จำะมุ่งมั�นื่และพัฒนื่าการบริการให้มีป็ระสิทธิีภิาพอย่ิางต่ิอเน่ื่�อง เพ่�อป็ระโยิชน์ื่ของผ้้ถ่อหุ้นื่
และผ้้มีส่วนื่ได้ีส่วนื่เสียิส่บไป็
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สารจากกรรมการผู้อำานวยการใหญ่

บริษัท วิทยิุการบินื่แห่งป็ระเทศัไทยิ จำำากัดี ไดี้ดีำาเนื่ินื่กิจำการบริหารจำราจำรทางอากาศั ภิายิในื่เขติแถลงข่าวการบินื่กรุงเทพฯ 
ให้บริการระบบส่�อสาร ระบบช่วยิการเดีินื่อากาศั และระบบติิดีติามอากาศัยิานื่ รวมถ่งบริการข่าวสารการเดีินื่อากาศัและงานื่แผนื่ที� 
เดิีนื่อากาศั ภิายิใติ้สัญญาที�ไดี้รับจำากรัฐบาล จำนื่ถ่งป็ัจำจุำบันื่เป็็นื่เวลา 71 ป็ี ดี้วยิความมุ่งมั�นื่ที�จำะยิกระดัีบคุณภิาพการให้บริการ 
ที�มีป็ระสิทธิีภิาพเพ่�อติอบสนื่องความติ้องการของสายิการบินื่ผ้้ใช้บริการ พัฒนื่าศัักยิภิาพเพ่�อมุ่งส้่การเป็็นื่องค์กรระดัีบดีีเยิี�ยิม 
ติามมาติรฐานื่โลก ติลอดีจำนื่ส่งเสริมและสนัื่บสนุื่นื่หนื่่วยิงานื่ภิาครัฐและนื่านื่าป็ระเทศัเพ่�อร่วมกันื่พัฒนื่ากิจำการขนื่ส่งทางอากาศั 
ของป็ระเทศัและของภ้ิมิภิาค 

ในื่ปี็ 2562 ป็ริมาณการจำราจำรทางอากาศัของป็ระเทศัไทยิเพิ�มข่�นื่ร้อยิละ 1.8 จำากปี็ที�ผ่านื่มา โดียิมีเที�ยิวบินื่ทั�งหมดี 1.05 ล้านื่เที�ยิวบินื่ 
และมีอัติราการเติิบโติเฉลี�ยิต่ิอปี็ในื่รอบ 10 ปี็ ตัิ�งแต่ิปี็งบป็ระมาณ 2552-2562 เท่ากับร้อยิละ 10 หร่อเพิ�มข่�นื่ 2.5 เท่า ในื่รอบ 10 ปี็ 
และคาดีการณ์ว่าในื่ป็ี 2563 จำะมีป็ริมาณเที�ยิวบินื่ทั�งหมดี 1.1 ล้านื่เที�ยิวบินื่ บริษัทฯ จ่ำงติ้องเติรียิมความพร้อมเพ่�อรับม่อกับ 
ความท้าทายิที�กำาลังจำะมาถ่งด้ีวยิความมุ่งมั�นื่บริหารจัำดีการให้แผนื่งานื่โครงการต่ิาง ๆ ป็ระสบความสำาเร็จำติามเป้็าหมายิ 

แผนื่งานื่โครงการติามแผนื่ยุิทธีศัาสติร์องค์กร 5 ปี็ มีความก้าวหน้ื่างานื่ที�สำาคัญในื่ปี็ 2562 ดัีงนีื่�

1.	 บริิษััทฯ	ได้้แก้้ไข/ปรัิบปรุิงข้อตริวจพบจาก้ก้าริเกิ้ด้อุบัติก้าริณ์์ขั�นร้ิายแริง	(Serious	Incident)/อุบัติก้าริณ์์ความรุินแริงปานก้ลาง	
(Major	Incident)	
และข้อขัดีข้องในื่การให้บริการจำราจำรทางอากาศั รวมถ่งการป้็องกันื่ความเสี�ยิงจำากป็ระเด็ีนื่ความไม่ป็ลอดีภัิยิจำากการจัำดีทำา Safety 

Survey/Audit และการพัฒนื่าระบบการบริหารจำัดีการความเสี�ยิงจำากความเหน่ื่�อยิล้าติามข้อกำาหนื่ดีของสำานัื่กงานื่การบินื่พลเร่อนื่ 
แห่งป็ระเทศัไทยิ เพ่�อลดีผลกระทบด้ีานื่ความป็ลอดีภัิยิในื่การให้บริการจำราจำรทางอากาศั รวมถ่งส่งเสริมวัฒนื่ธีรรมด้ีานื่ความป็ลอดีภัิยิ 
และพัฒนื่าระบบการบริหารความป็ลอดีภัิยิ (Safety Management System) ติลอดีจำนื่สร้างความติระหนัื่กด้ีานื่ความป็ลอดีภัิยิให้กับ 

“ “มุ่งมั่นในการพัฒนาบริการที่มีคุณภาพ
ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม

ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคนยังคงยึดมั่น
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้ ความสามารถ

เพื่อร่วมกันสร้างองค์กรให้ก้าวหน้า 
อย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป
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ฝ่่ายิบริหารและเจำ้าหนื่้าที�ทั�วทั�งองค์กรอยิ่างเป็็นื่ระบบ ส่งผลให ้
ในื่ป็ีนีื่�อัติราการเกิดีอุบัติิการณ์ลดีลงอยิ่างติ่อเน่ื่�อง นื่อกจำากนีื่� 
บริษัทฯ ยิังไดี้รับการรับรองมาติรฐานื่ระบบการบริหารความ 
ติ่อเน่ื่�องทางธีุรกิจำ (ISO 22301:2012) สำาหรับส่วนื่กลาง 
(ทุ่งมหาเมฆ ดีอนื่เม่อง และสุวรรณภ้ิมิ) และจำะดีำาเนิื่นื่การ 
ให้ครอบคลุมพ่�นื่ที�ส่วนื่ภ้ิมิภิาคทั�วป็ระเทศัภิายิในื่ปี็ 2563 

ในื่ปี็นีื่�บริษัทฯ ยิังได้ีกำาหนื่ดีให้มีการพัฒนื่าห้วงอากาศัสำาหรับ 
สนื่ามบนิื่ที�มีความซึ่บัซ้ึ่อนื่ของการจำราจำรทางอากาศั (Metroplex) 
ซ่ึ่�งจำะแล้วเสร็จำในื่ป็ี 2564 และทำาการวิเคราะห์หาค่าขีดีความ 
สามารถในื่การรองรับทางวิ�ง (Runway Capacity) ของสนื่ามบินื่ 
รวมทั�งพัฒนื่าเส้นื่ทางบินื่สำาหรับอากาศัยิานื่ที�ป็ฏิิบัติิการบินื่ 
ด้ีวยิกฎการบินื่ด้ีวยิทัศันื่วิสัยิ (Visual Flight Rule) รวมทั�งป็รับป็รุง 
โครงสร้างเส้นื่ทางบินื่และการบริหารห้วงอากาศั ติลอดีจำนื่ 
ร่วมพฒันื่าท่าอากาศัยิานื่ต่ิาง ๆ  และได้ีร่วมส่งเสรมิและขบัเคล่�อนื่ 
ระบบห้วงอากาศัของป็ระเทศัให้เป็็นื่ไป็ติามแผนื่การเดีินื่อากาศั 
สากลขององค์การการบินื่พลเร่อนื่ระหว่างป็ระเทศั

2.	 บริิษััทฯ	 ได้้ก้ำาหนด้แผนสริริหาอัตริาก้ำาลังให้เพียงพอ 
เหมาะสม
รวมทั�งให้มีระบบป็ระเมินื่ความสามารถบุคลากรทั�วทั�งองค์กร

เพ่�อจำดัีการพฒันื่าบคุลากรสอดีรบักบัทศิัทางและเป้็าหมายิองค์กร 
เน่ื่�องจำากการขับเคล่�อนื่งานื่ให้สำาเร็จำติ้องอาศััยิวัฒนื่ธีรรมองค์กร 
และบุคลากรที�พร้อมป็รับตัิวเท่าทันื่การเป็ลี�ยินื่แป็ลงทั�งที�เกิดีข่�นื่ 
ในื่องค์กรและจำากป็ัจำจำัยิภิายินื่อก โดียิหน่ื่�งในื่เร่�องสำาคัญที�มี 
ผลกระทบ ค่อ การเป็ลี�ยินื่ถ่ายิระบบเทคโนื่โลยิีไป็ส้่ระบบใหม่ 
การเป็ลี�ยินื่แป็ลงด้ีานื่ข้อกำาหนื่ดีและมาติรฐานื่การป็ฏิิบัติิงานื่ และ 
การเป็ลี�ยินื่ไป็ส่้การเป็็นื่องค์กรดิีจิำทัล อยิ่างไรก็ติาม บริษัทฯ ยิังคง 
ให้ความสำาคัญกับการเสริมสร้างสมดุีลในื่ชีวิติการทำางานื่และ 
การพฒันื่าคุณภิาพชีวิติพนัื่กงานื่ผ่านื่กิจำกรรมต่ิาง ๆ  อย่ิางต่ิอเน่ื่�อง 

ในื่ปี็นีื่�บริษัทฯ เริ�มทบทวนื่วัฒนื่ธีรรมองค์กรเพ่�อให้สอดีคล้อง 
กับบรบิทที�เป็ลี�ยินื่แป็ลงไป็ โดียิระดีมความคดิีของผ้บ้ริหารระดีบัส้ง 
และสร้างการมีส่วนื่ร่วมของพนัื่กงานื่ นื่ำามาส่้วัฒนื่ธีรรมองค์กรใหม่ 
ค่อ AEROTeam ซ่ึ่�งมอีงค์ป็ระกอบหลกั 5 ด้ีานื่ ได้ีแก่ Accountability, 
Ethics, Result-Oriented, Operational Excellence และ 
Teamwork โดียิจำะใช้เป็็นื่แนื่วทางในื่การส่งเสริมให้พนัื่กงานื่ 
มีพฤติิกรรมที�พ่งป็ระสงค์ เพ่�อร่วมกันื่นื่ำาพาองค์กรไป็ส้่ทิศัทาง 
และเป้็าหมายิที�กำาหนื่ดีไว้ได้ีอย่ิางยิั�งยิน่ื่ต่ิอไป็ 

3.	 บริิษััทฯ	 ได้้รัิบก้าริปริะเมินตามริะบบปริะเมินคุณ์ภาพ 
รัิฐวิสาหกิ้จ	(State	Enterprise	Performance	Appraisal)
โดียิสำานัื่กงานื่คณะกรรมการนื่โยิบายิรัฐวิสาหกิจำ ผลป็ระเมินื่ 

ในื่ป็ี 2561 เท่ากับ 4.5862 คะแนื่นื่ (เติ็ม 5 คะแนื่นื่) เพิ�มข่�นื่ 

จำากป็ีก ่อนื่ที�ระดัีบคะแนื่นื่ 4.1652 และผลการจัำดีอันื่ดัีบ 
เครดิีติองค์กร โดียิบริษัท ทริสเรทติิ�ง จำำากัดี ในื่ปี็ 2562 ที�ระดัีบ 
“AAA” และแนื่วโน้ื่มอันื่ดัีบเครดิีติที�ระดัีบ “Stable” ซ่ึ่�งสะท้อนื่ 
ถ่งสถานื่ะการเป็็นื่ผ้้ให้บริการการเดีินื่อากาศัหลักของป็ระเทศั 
มีสถิติิดี้านื่ความป็ลอดีภิัยิที�ดีี สถานื่ะทางการเงินื่ที�แข็งแกร่ง 
และคณะผ้้บริหารที�มีป็ระสบการณ์ 

ในื่งานื่ดี้านื่นื่วัติกรรม ผลงานื่ “ระบบควบคุมและแสดีง 
สถานื่ะอุป็กรณ์อัจำฉริยิะ (Intelligent Monitoring and Control 
System)” ได้ีรับรางวัลเหรียิญเงินื่ ป็ระเภิท Computer-Science- 
Electricity-Method of Communication (Class C) จำากการ 
ป็ระกวดีผลงานื่สิ�งป็ระดีษิฐ์นื่านื่าชาติิ “International Exhibition 
of Inventions of Geneva” ซ่ึ่�งจำัดีข่�นื่ในื่เด่ีอนื่เมษายินื่ 2562 
ณ กรุงเจำนีื่วา ป็ระเทศัสวิติเซึ่อร์แลนื่ด์ี และรางวัลพิเศัษ (Special 
Prize) จำาก The Institute of Inventors and Researchers of 
Iran อีกด้ีวยิ 

ในื่เร่�องหลักการกำากับด้ีแลที� ดีี บริษัทฯ มีการส่งเสริม 
ป็ล้กฝ่ังคุณธีรรม จำริยิธีรรมและจำรรยิาบรรณผ่านื่กิจำกรรมติ่าง ๆ 
และมาติรการการป็้องกันื่ทุจำริติ ผลการป็ระเมินื่คุณธีรรม 
และความโป็ร่งใสในื่การดีำาเนิื่นื่งานื่ โดียิสำานัื่กงานื่ป็้องกันื่และ 
ป็ราบป็รามการทุจำริติแห่งชาติิ อยิ้่ในื่ระดัีบดีีมาโดียิติลอดี 

4.	 บริิษััทฯ	 ได้้ร่ิวมผลัก้ดั้นก้าริแก้้ไขปัญหาบั�งไฟ	 โคมลอยและ 
โคมควันอย่างต่อเน่�องและสมำ�าเสมอ
นื่อกจำากนีื่�ยิังร่วมกับสำานัื่กงานื่คณะกรรมการกิจำการกระจำายิ 

เสียิง กิจำการโทรทัศัน์ื่ และกิจำการโทรคมนื่าคมแห่งชาติิ ผลักดัีนื่ 
การแก้ป็ัญหาวิทยิุภิาคพ่�นื่รบกวนื่ระบบส่�อสารการบินื่ รวมทั�ง 
ร่วมม่อกับกรมอุตุินิื่ยิมวิทยิาผลักดัีนื่การแก้ไขปั็ญหาด้ีานื่มาติรฐานื่ 
ของบริการอุตุินิื่ยิมวิทยิาการบินื่เพ่�อให้เป็็นื่ไป็ติามมาติรฐานื่ 
ความป็ลอดีภัิยิขององค์การการบินื่พลเร่อนื่ระหว่างป็ระเทศั 

ในื่เวทีระดัีบภ้ิมิภิาคและระดัีบโลก บริษัทฯ ให้ความร่วมม่อกับ 
หนื่่วยิงานื่ดี้านื่การบินื่ติ่างป็ระเทศั และส่งผ้้แทนื่ร่วมเป็็นื่คณะ 
ทำางานื่ชุดีติ่าง ๆ เพ่�อแก้ไขป็ัญหาและพัฒนื่ามาติรฐานื่การให ้
บริการเดิีนื่อากาศั โดียิในื่ป็ีนีื่�บริษัทฯ ไดี้รับเกียิรติิเป็็นื่เจำ้าภิาพ 
การจัำดีป็ระชุมขององค์กร Civil Air Navigation Services 
Organization (CANSO) ซ่ึ่�งเป็็นื่การป็ระชุมภิายิใติ้ CANSO 
Safety Standing Committee เพ่�อแลกเป็ลี�ยินื่ข ้อม้ล 
ความคิดีเห็นื่ทางด้ีานื่การบริหารด้ีานื่ความป็ลอดีภัิยิ ติิดีติามและ
กำาหนื่ดีกลยิุทธ์ีในื่การพัฒนื่าความป็ลอดีภัิยิร่วมกันื่ 
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5.	 โคริงก้าริพัฒนาโคริงสริ้างพ่�นฐานริะบบบริิก้าริก้าริเดิ้นอาก้าศ	 (Thailand	 Modernization	 CNS/ATM	 System)	
ก้้าวหน้าตามลำาดั้บ
โดียิในื่ป็ีนีื่�บริษัทฯ ไดี้เริ�มใช้งานื่ระบบบริการการเดิีนื่อากาศัระบบใหม่เป็็นื่ระบบหลักแล้ว ป็ระกอบดี้วยิที�ศ้ันื่ยิ์ควบคุมการบินื่ 

เชียิงใหม่ ศ้ันื่ยิ์ควบคุมการบินื่พิษณุโลก ศ้ันื่ยิ์ควบคุมการบินื่อุดีร ศ้ันื่ยิ์ควบคุมการบินื่ภ้ิเก็ติ ศ้ันื่ยิ์ควบคุมการบินื่หาดีใหญ่ ศ้ันื่ยิ์ควบคุม 
จำราจำรทางอากาศัเขติสนื่ามบนิื่กรุงเทพ และศ้ันื่ย์ิควบคุมจำราจำรทางอากาศัเขติป็ระชดิีสนื่ามบินื่ภ้ิมิภิาค รวมทั�งหอบังคับการบินื่ทั�วป็ระเทศั 
โดียิคาดีว่าจำะเปิ็ดีใช้งานื่ระบบใหม่อยิ่างเต็ิมระบบในื่ปี็ 2563 และในื่ปี็นีื่�บริษัทฯ ยิังได้ีร่วมกับสำานัื่กงานื่การบินื่พลเร่อนื่แห่งป็ระเทศัไทยิ 
และหนื่่วยิงานื่ผ้้มีส่วนื่ไดี้ส่วนื่เสียิในื่กิจำการบินื่ของไทยิ จัำดีทำาแผนื่ยุิทธีศัาสติร์การพัฒนื่าห้วงอากาศัและการเดิีนื่อากาศัของป็ระเทศั 
เพ่�อเพิ�มขีดีความสามารถและสร้างความยิั�งยิ่นื่ของระบบการบินื่ของป็ระเทศั ซ่ึ่�งเป็็นื่งานื่ที�บริษัทฯ ผลักดัีนื่มาอยิ่างต่ิอเน่ื่�อง

ด้ีวยิความมุ่งมั�นื่ในื่การพัฒนื่าบริการที�มีคุณภิาพควบค่้กับการด้ีแลสิ�งแวดีล้อมและสังคม ฝ่่ายิบริหารและพนัื่กงานื่ทุกคนื่ยิังคงยิ่ดีมั�นื่
ป็ฏิิบัติิหน้ื่าที�อยิ่างเต็ิมความร้้ ความสามารถ เพ่�อร่วมกันื่สร้างองค์กรให้ก้าวหน้ื่าอยิ่างมั�นื่คงและยิั�งยิ่นื่ส่บไป็

โอกาสนีื่� ผมขอขอบพระคุณผ้้ถ่อหุ้นื่ หน่ื่วยิงานื่ผ้้ใช้บริการ และผ้้มีส่วนื่ได้ีส่วนื่เสียิที�ให้ความไว้วางใจำ สนัื่บสนุื่นื่การดีำาเนิื่นื่งานื่ของบริษัทฯ 
ด้ีวยิดีีเสมอมา

(นายสมนึก รงค์ทอง)
กรรมการผู้อำานวยการใหญ่
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ข้อมูลทั่วไปของรัฐวิสาหกิจ
ประวัติความเป็นมา

หลงัสงครามโลกครั�งที� 1 กรมไป็รษณย์ีิโทรเลขได้ีรบัมอบหมายิจำากรฐับาลให้ทำาหน้ื่าที�ให้บรกิารควบคุมจำราจำรทางอากาศัและส่�อสาร
การบินื่ จำนื่กระทั�งสงครามโลกครั�งที� 2 เกิดีข่�นื่ในื่ทวีป็เอเชียิ ส่งผลให้อากาศัยิานื่พลเร่อนื่ไม่อาจำทำาการบินื่จำ่งติ้องเลิกกิจำการ ติ่อมา 
ภิายิหลังสงครามโลกครั�งที� 2 สิ�นื่สุดี การป็ระกอบธีุรกิจำการบินื่ระหว่างป็ระเทศัเริ�มฟื้นื่ติัวข่�นื่ บริษัท Aeronautical Radio Inc. (ARINC) 
จำากสหรฐัอเมรกิา บรษิทั International Aeradio Ltd. (IAL) จำากองักฤษ และสายิการบนิื่ต่ิาง ๆ  ที�ทำาการบนิื่มายิงัป็ระเทศัไทยิได้ีร่วมกนัื่
ขออนืุ่มัติิรัฐบาลไทยิจำัดีติั�ง บริษัท วิทยิุการบินื่แห่งป็ระเทศัไทยิ จำำากัดี (AERONAUTICAL RADIO OF SIAM LTD.) เม่�อวันื่ที� 15 เมษายินื่ 
2491 เพ่�อดีำาเนื่นิื่กจิำการควบคมุจำราจำรทางอากาศัและส่�อสารการบนิื่ ติามมาติรฐานื่และข้อเสนื่อแนื่ะขององค์การการบนิื่พลเรอ่นื่ระหว่าง 
ป็ระเทศั (International Civil Aviation Organization: ICAO) ภิายิใติ้สัญญาที�ไดี้รับจำากรัฐบาลไทยิ จำนื่กระทั�งติ่อมารัฐบาลไทยิ 
เล็งเห็นื่ถ่งความสำาคัญของภิารกิจำบริษัทฯ ว่าเกี�ยิวข้องกับความมั�นื่คงของชาติิและการพัฒนื่ากิจำการการบินื่ ป็ระกอบกับมีความพร้อม 
ในื่ทุก ๆ  ด้ีานื่แล้ว จ่ำงได้ีรับโอนื่กิจำการเข้ามาดีำาเนิื่นื่งานื่ในื่ร้ป็แบบองค์กรของรัฐบาลตัิ�งแต่ิวันื่ที� 1 พฤศัจิำกายินื่ 2506 และเป็ลี�ยินื่ช่�อภิาษา 
อังกฤษเป็็นื่ AERONAUTICAL RADIO OF THAILAND LTD. หร่อ AEROTHAI ในื่เวลาต่ิอมาได้ีอนุื่ญาติให้สายิการบินื่ที�ทำาการบินื่มายิัง 
ป็ระเทศัไทยิเป็็นื่ป็ระจำำาร่วมเป็็นื่ผ้้ถ่อหุ้นื่กบัรฐับาลด้ีวยิ บริษัทฯ จ่ำงมีสถานื่ะเป็็นื่รัฐวสิาหกจิำ สังกดัีกระทรวงคมนื่าคม ถ่งแม้จำะดีำาเนื่นิื่การ 
ในื่ร้ป็บริษัทจำำากัดี แติ่เน่ื่�องจำากมีข้อผ้กพันื่ในื่ฐานื่ะที�ป็ฏิิบัติิงานื่ในื่นื่ามรัฐบาลและติามข้อติกลงที�มีไว้กับรัฐบาล บริษัทฯ จ่ำงดีำาเนิื่นื่การ
แบบไม่ค้ากำาไรในื่การให้บริการภิาคความป็ลอดีภัิยิ ได้ีแก่ บริการควบคุมจำราจำรทางอากาศัและส่�อสารการบินื่ในื่อาณาเขติป็ระเทศัไทยิ 
โดียิมีเคร่อข่ายิเช่�อมโยิงกับป็ระเทศัต่ิาง ๆ นื่อกจำากนัื่�นื่ยิังมีบริการภิาคธุีรกิจำ ค่อ บริการเกี�ยิวเน่ื่�องกับกิจำการบินื่ทั�งในื่และต่ิางป็ระเทศั
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วิสัยทัศน์

พันธกิจ

“เป็นองค์กรท่ีให้บริการการเดนิอากาศดว้ยคุณภาพสูงสุดอย่างย่ังยืน”
(วิสัยิทัศัน์ื่ที�ได้ีป็รับทบทวนื่ในื่ปี็ 2562 ป็ระกอบการพัฒนื่าและดีำาเนิื่นื่ภิารกิจำองค์กร 
ติามกรอบยิุทธีศัาสติร์แผนื่วิสาหกิจำปี็ พ.ศั. 2563-2567)

“เป็นผู้ให้บริการการเดินอากาศของประเทศที่ตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้บริการด้วยความปลอดภัย เป็นมาตรฐาน
และมีประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างคุณค่าให้แก่ระบบการบิน 
และผลประโยชน์แห่งชาติ”
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ภารกิจ

บริษัทฯ มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการให้บริการการเดินอากาศ ดังน้ี
1.  การบริหารจำราจำรทางอากาศั (Air Traffic Management: ATM) ภิายิในื่เขติแถลงข่าวการบินื่กรุงเทพฯ
 (ฺBangkok Flight Information Region) เพ่�อความป็ลอดีภัิยิและป็ระสิทธิีภิาพทางการบินื่
 ของผ้้ใช้ห้วงอากาศัในื่ป็ระเทศัไทยิ

2.  การบริการระบบส่�อสาร ระบบช่วยิการเดิีนื่อากาศั และระบบติิดีติามอากาศัยิานื่ (Aeronautical 
 Communications, Navigation and Surveillance (CNS) System/Services)

3.  การบริการข่าวสารการเดิีนื่อากาศัและงานื่แผนื่ที�เดิีนื่อากาศั (Aeronautical Information Services (AIS) 
 and Aeronautical Charts & Flight Procedures)

รวมทั�ง บริการเกี�ยิวเน่ื่�อง และงานื่ติามนื่โยิบายิรัฐบาล
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การบริหารจราจรทางอากาศ 
(Air Traffic Management: ATM)
การบริหารจราจรทางอากาศ การบริหารจราจรทางอากาศ 
(Air Traffic Management: ATM)(Air Traffic Management: ATM)
การบริหารจราจรทางอากาศ การบริหารจราจรทางอากาศ 
(Air Traffic Management: ATM)(Air Traffic Management: ATM)
การบริหารจราจรทางอากาศ การบริหารจราจรทางอากาศ 
(Air Traffic Management: ATM)(Air Traffic Management: ATM)
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(Air Traffic Management: ATM)(Air Traffic Management: ATM)
การบริหารจราจรทางอากาศ การบริหารจราจรทางอากาศ 
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การบริหารจราจรทางอากาศ การบริหารจราจรทางอากาศ 
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การบริหารจราจรทางอากาศ การบริหารจราจรทางอากาศ 
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การบริหารจราจรทางอากาศ การบริหารจราจรทางอากาศ 
(Air Traffic Management: ATM)(Air Traffic Management: ATM)
การบริหารจราจรทางอากาศ การบริหารจราจรทางอากาศ 
(Air Traffic Management: ATM)(Air Traffic Management: ATM)
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บริการการเดินอากาศ 
(Air Navigation Services)

การจัดการเทคโนโลยีบริการ
การเดินอากาศ 

(Communications, Navigation, and 
Surveillance: CNS Technologies)

บริการขาวสารการบิน/
วิธีปฏิบัติและแผนภูมิการบิน 

(Aeronautical Information Services:
AIS / Aeronautical Charts &

Flight Procedures)

งานบริหารหวงอากาศ 
(Airspace Management: ASM)

งานบริหารความคลองตัว
การจราจรทางอากาศ 

(Air Traffic Flow Management: ATFM)

บริการจราจรทางอากาศ 
(Air Traffic Services: ATS) 

งานควบคุมจราจรทางอากาศ 
(Air Traffic Control Services: ATCS)

บริการขาวสารสำหรับเท่ียวบิน 
(Flight Information Services: FIS)

งานเฝาระวังและแจงเตือน 
(Alerting Services: ALTS) 

Aerodrome Control Service

Approach Control Service

Area Control Service

ระบบสื่อสาร
การจราจร

ทางอากาศ 
(COM)

ขอมูลขาวสารการบินรูปแบบตางๆ 
(AIS Products)

ประกาศนักบิน 
(NOTAM)

เอกสารขอมูลกอนทำการบิน 
(Pre-flight Information Bulletin: PIB)

งานจัดทำวิธีปฏิบัติทางการบิน 
(Procedures for Air Navigation 
Services - Aircraft Operations; 

Procedures: PANS-OPS)

Aeronautical Charts

Roadmap for Transition from 
Aeronautical Information Services
 (AIS) to Aeronautical Information 

Management (AIM)

ระบบชวย
การเดินอากาศ 

(NAV)

ระบบติดตาม
อากาศยาน 

(SUR) 

Air Traffic Management
Support Tools 

Decision Support Tools

Automation

Contingency Systems

Safety Nets & Alerting Systems

Information Management

Others
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การบริหารจราจรทางอากาศ 
(Air Traffic Management: ATM)

บริการการเดินอากาศ 
(Air Navigation Services)

การจัดการเทคโนโลยีบริการ
การเดินอากาศ 

(Communications, Navigation, and 
Surveillance: CNS Technologies)

บริการขาวสารการบิน/
วิธีปฏิบัติและแผนภูมิการบิน 

(Aeronautical Information Services:
AIS / Aeronautical Charts &

Flight Procedures)

งานบริหารหวงอากาศ 
(Airspace Management: ASM)

งานบริหารความคลองตัว
การจราจรทางอากาศ 

(Air Traffic Flow Management: ATFM)

บริการจราจรทางอากาศ 
(Air Traffic Services: ATS) 

งานควบคุมจราจรทางอากาศ 
(Air Traffic Control Services: ATCS)

บริการขาวสารสำหรับเท่ียวบิน 
(Flight Information Services: FIS)

งานเฝาระวังและแจงเตือน 
(Alerting Services: ALTS) 

Aerodrome Control Service

Approach Control Service

Area Control Service

ระบบสื่อสาร
การจราจร

ทางอากาศ 
(COM)

ขอมูลขาวสารการบินรูปแบบตางๆ 
(AIS Products)

ประกาศนักบิน 
(NOTAM)

เอกสารขอมูลกอนทำการบิน 
(Pre-flight Information Bulletin: PIB)

งานจัดทำวิธีปฏิบัติทางการบิน 
(Procedures for Air Navigation 
Services - Aircraft Operations; 

Procedures: PANS-OPS)

Aeronautical Charts

Roadmap for Transition from 
Aeronautical Information Services
 (AIS) to Aeronautical Information 

Management (AIM)

ระบบชวย
การเดินอากาศ 

(NAV)

ระบบติดตาม
อากาศยาน 

(SUR) 

Air Traffic Management
Support Tools 

Decision Support Tools

Automation

Contingency Systems

Safety Nets & Alerting Systems

Information Management

Others

ภาพรวมภารกิจการให้บริการการเดินอากาศ (Air Navigation Services)
ภิายิในื่เขติแถลงข่าวการบินื่กรุงเทพฯ (Bangkok FIR) บริษัทฯ ให้บริการการเดิีนื่อากาศัในื่บริเวณพ่�นื่ที�ควบคุมจำราจำรทางอากาศั 

ของสนื่ามบินื่และเขติป็ระชิดีสนื่ามบินื่ (Terminal Airspace) จำำานื่วนื่ 35 แห่งทั�วป็ระเทศั และเขติบริการจำราจำรทางอากาศัเส้นื่ทางบินื่ 
(Enroute Airspace) ผ่านื่ระบบการบริหารจำราจำรทางอากาศั ระบบส่�อสาร ระบบช่วยิการเดิีนื่อากาศั และระบบติิดีติามอากาศัยิานื่ 
(Air Traffic Management/Communications, Navigation and Surveillance Systems: ATM/CNS) การให้บริการการเดิีนื่อากาศั 
ในื่พ่�นื่ที�ดัีงกล่าวป็ระกอบด้ีวยิ

การบริหารจราจรทางอากาศ (ATM) ได้แก่
ก.  การบริหารห้วงอากาศั (Airspace Management: ASM) 
ข.  การบริหารความคล่องตัิวการจำราจำรทางอากาศั (Air Traffic Flow Management: 

ATFM)  
ค.  บริการจำราจำรทางอากาศั (Air Traffic Services: ATS) ซ่ึ่�งแบ่งยิ่อยิได้ีเป็็นื่ 

(1)	งานควบคุมจริาจริทางอาก้าศ	(Air	Traffic	Control	Services:	ATCS)
 โดียิแบ่งย่ิอยิพ่�นื่ที�/ขอบเขติการให้บรกิารออกเป็็นื่ 3 ส่วนื่ติามบรเิวณที�ควบคมุ ค่อ

• บริการควบคุมจำราจำรทางอากาศับริเวณสนื่ามบินื่ (Aerodrome Control 
Service) ให้บริการควบคุมจำราจำรทางอากาศั ณ บริเวณสนื่ามบินื่ รวมทั�ง 
ควบคุมจำราจำรทางอากาศัให้กับอากาศัยิานื่บนื่ทางวิ�ง ทางขับ ลานื่จำอดี 
ในื่พ่�นื่ที�รับผิดีชอบบริเวณโดียิรอบสนื่ามบินื่

• บริการควบคุมจำราจำรทางอากาศัเขติป็ระชิดีสนื่ามบินื่ (Approach Control 
Service) จำัดีการจำราจำรในื่เขติป็ระชิดีสนื่ามบินื่ เป็็นื่เสม่อนื่ตัิวกลางในื่การ
จำัดีการจำราจำรระหว่างหอบังคับการบินื่และศ้ันื่ยิ์ควบคุมจำราจำรทางอากาศั 
ซึ่่�งสามารถแบ่งการควบคุมออกเป็็นื่ 2 ลักษณะ ค่อ 1) ให้บริการ ณ ที�ติั�ง
สำานื่ักงานื่ใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ และ 2) ให้บริการ ณ สนื่ามบินื่นื่ั�นื่ ๆ

• บริการควบคุมจำราจำรทางอากาศัติามเส้นื่ทางบินื่ (Area Control Service) 
ป็ฏิิบัติิงานื่โดียิศั้นื่ยิ์ควบคุมจำราจำรทางอากาศั (Area Control Centre: ACC) 
ติั�งอยิ้่ที�สำานื่ักงานื่ใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ รับผิดีชอบควบคุมจำราจำรทางอากาศัแก่
อากาศัยิานื่ทกุลำาที�บนิื่ในื่พ่�นื่ที�รบัผดิีชอบภิายิในื่เขติแถลงข่าวการบนิื่กรงุเทพฯ 
(Bangkok FIR) 

(2)	บริิก้าริข่าวสาริสำาหรัิบเที�ยวบิน	(Flight	Information	Service:	FIS)	
(3)	งานเฝ้้าริะวังและแจ้งเต่อน	(Alerting	Services:	ALTS)
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การจัดการเทคโนโลยีบริการการเดินอากาศ (CNS)  
มีระบบโครงสร้างพ่�นื่ฐานื่บริการการเดิีนื่อากาศัหลัก ๆ ได้ีแก่
ก้.	 ริะบบส่�อสาริก้าริเดิ้นอาก้าศ	 (Communications	 System)	 เพ่�อติิดีติ่อส่�อสารภิาคพ่�นื่ระหว่างเจำ้าหนื่้าที�ควบคุมจำราจำร 

ทางอากาศักับหน่ื่วยิเกี�ยิวข้องทั�งภิายิในื่ป็ระเทศัและต่ิางป็ระเทศั และการส่�อสารภิาคพ่�นื่ส่้อากาศัระหว่างเจ้ำาหน้ื่าที�ควบคุมจำราจำร 
ทางอากาศักับนัื่กบินื่ 

ข.	 ริะบบช่่วยก้าริเดิ้นอาก้าศ	(Navigation	System) เป็็นื่ระบบที�ใช้ช่วยินื่ำาทางให้แก่อากาศัยิานื่ ทั�งการนื่ำาร่องสำาหรับป็ฏิิบัติิการบินื่ 
บนื่เส้นื่ทางบินื่ และนื่ำาร่อนื่สำาหรับการบินื่ลงส้่สนื่ามบินื่ให้เป็็นื่ไป็อยิ่างเที�ยิงติรงและแม่นื่ยิำา ซ่ึ่�งรวมถ่งระบบนื่ำาร่องอากาศัยิานื่ 
ด้ีวยิสัญญาณดีาวเทียิม (Performance Based Navigation: PBN) ด้ีวยิ

ค.	 ริะบบติด้ตามอาก้าศยาน	(Surveillance	System) เป็็นื่ระบบที�บอกติำาแหน่ื่ง พิกัดี และระดัีบความส้งของอากาศัยิานื่ให้แก่ 
เจ้ำาหน้ื่าที�ควบคมุจำราจำรทางอากาศัสามารถติิดีติามการทำาการบนิื่ของอากาศัยิานื่ได้ี ซ่ึ่�งมทัี�งแบบติิดีตัิ�งสำาหรบัใช้งานื่ที�เขติป็ระชดิี 
สนื่ามบินื่ สำาหรับติิดีติามอากาศัยิานื่ติามเส้นื่ทางบินื่ และสำาหรับติรวจำจำับอากาศัยิานื่และยิานื่พาหนื่ะที�เคล่�อนื่ที�อยิ้่ในื่บริเวณ 
เขติภิาคพ่�นื่สนื่ามบินื่

นื่อกจำากนีื่�จำะมีระบบอัติโนื่มัติิสนัื่บสนุื่นื่การป็ฏิิบัติิงานื่ด้ีานื่การบริหารจำราจำรทางอากาศั (ATM Support Tools) อาทิ ระบบป็ระมวลผล 
ข้อม้ลแผนื่การบินื่ (Flight Data Processing System: FDPS) และระบบป็ระมวลผลข้อม้ลติิดีติามอากาศัยิานื่ (Surveillance Data 
Processing System: SDPS) เป็็นื่ต้ินื่

บริการข้อมูลข่าวสารการบิน (AIS)
ค่อ บริการที�จัำดีตัิ�งข่�นื่เพ่�อให้ข้อม้ลและข่าวสารดี้านื่การบินื่ ซ่ึ่�งจำำาเป็็นื่ 

ต่ิอความป็ลอดีภัิยิ ความเป็็นื่ระเบียิบ และความมีป็ระสิทธิีภิาพของการเดิีนื่อากาศั 
บริษัทฯ โดียิศ้ันื่ยิ์บริหารข้อม้ลและสารสนื่เทศัการเดิีนื่อากาศัให้บริการ 
ดัีงต่ิอไป็นีื่�

ก้.	 บริิก้าริข้อมูลข่าวปริะก้าศผู้ทำางานในอาก้าศ	 (NOTAM) ในื่ฐานื่ะ 
International NOTAM Office

ข.	 บริิก้าริข้อมูลข่าวสาริอาก้าศก้าริบิน ในื่ฐานื่ะศ้ันื่ย์ิรวบรวมและเป็็นื่คลัง 
ข้อม้ลข่าวอากาศัการบินื่ของภ้ิมิภิาคเอเชียิ/แป็ซิึ่ฟิก (ROBEX และ 
Regional OPMET Data Bank) ดีำาเนิื่นื่การรวบรวมข้อม้ลคำาพยิากรณ์ 
และการเต่ิอนื่ภัิยิจำาก 33 สนื่ามบินื่ทั�วป็ระเทศัและพ่�นื่ที�ในื่เขติความ 
รับผิดีชอบในื่ภ้ิมิภิาค ติามแบบแผนื่ของ ICAO ROBEX Scheme 
แลกเป็ลี�ยินื่แจำกจ่ำายิข้อม้ลกับผ้้ใช้บริการติามมาติรฐานื่ของ ICAO

ค.	 บริิก้าริข้อมูลข่าวสาริปริะจำาสนามบนิ โดียิทำาการให้ข้อม้ลและแนื่ะนื่ำา 
นัื่กบินื่ก่อนื่ทำาการบินื่ และดีำาเนื่ินื่การรับ-ส่งแผนื่การบินื่ และข้อม้ล 
ที�เกี�ยิวเน่ื่�องป็ระจำำาสนื่ามบินื่ภิายิในื่ป็ระเทศัและสนื่ามบินื่นื่านื่าชาติิ 
ทั�วป็ระเทศั

ทั�งนีื่� บริษัทฯ ยิังเป็็นื่ผ้้จัำดีทำาวิธีีป็ฏิิบัติิทางการบินื่ (Procedures for Air 
Navigation Services Aircraft Operation (PANS-OPS)) ติาม ICAO Doc 8168

นื่อกจำากนีื่� บริษัทฯ ยิงัได้ีดีำาเนิื่นื่การวิจัำยิพัฒนื่าระบบ/อุป็กรณ์และบริการต่ิาง ๆ  
เพ่�อนื่ำาไป็ให้บริการติามความติ้องการของสายิการบินื่และหนื่่วยิงานื่ดี้านื่การ
ขนื่ส่งทางอากาศั รวมทั�งใช้งานื่ภิายิในื่องค์กรแทนื่การจัำดีหาจำากติ่างป็ระเทศั 
ซ่ึ่�งเป็็นื่การใช้ความร้้ ความเชี�ยิวชาญและป็ระสบการณ์ของบุคลากรให้เกิดี 
ป็ระโยิชน์ื่ส้งสุดีอีกด้ีวยิ 
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วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์แผนวิสาหกิจ

ภิายิใติ้วิสัยิทัศันื่์ “เป็็นื่องค์กรที�ให้บริการการเดีินื่อากาศัดี้วยิคุณภิาพส้งสุดีอยิ่างยิั�งยิ่นื่” ที�ไดี้ป็รับทบทวนื่ในื่ป็ี 2562 
บริษัทฯ มียิุทธีศัาสติร์การพัฒนื่าและดีำาเนิื่นื่องค์กรในื่ช่วงปี็ พ.ศั. 2563–2567 ดัีงนีื่�

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategic Issue)

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Objective)

1.  การให้บริการการเดิีนื่อากาศั 
ที�ป็ลอดีภัิยิและมีป็ระสิทธิีภิาพ

1. ให้บริการที�ป็ลอดีภัิยิและมั�นื่คง เป็็นื่ไป็ติามมาติรฐานื่ และต่ิอเน่ื่�องในื่ทุกช่วงการบินื่
2. พัฒนื่าขีดีความสามารถในื่การรองรับเที�ยิวบินื่และยิกระดัีบป็ระสิทธิีภิาพระบบการเดิีนื่อากาศั

2.  การสร้างบุคลากรม่ออาชีพ 3.  มีบุคลากรม่ออาชีพที�เพียิงพอ มีการจัำดีการทุนื่มนุื่ษยิ์อยิ่างเป็็นื่ระบบ สามารถขับเคล่�อนื่ 
วิสัยิทัศัน์ื่และองค์กรให้เติิบโติได้ีอยิ่างยิั�งยิ่นื่

4.  มีบุคลากรที�ทุ่มเทมีความผ้กพันื่ และมีสภิาพแวดีล้อมด้ีานื่บุคลากรที�ดีี

3.  การพัฒนื่าไป็ส้่องค์กร 
สมรรถนื่ะส้ง

5.  มีคุณภิาพการบริหารจำัดีการที�ดีีทั�วทั�งองค์กร และพร้อมรับติ่อการเป็ลี�ยินื่แป็ลง เพ่�อให้
เกิดีผลลัพธี์ที�มีป็ระสิทธิีภิาพอยิ่างยิั�งยิ่นื่และสร้างความพ่งพอใจำติ่อผ้้มีส่วนื่ไดี้ส่วนื่เสียิ 
และผ้้ใช้บริการทุกกลุ่ม

6.  มีระบบการกำากับด้ีแลที�ดีี ที�มีการจัำดีการในื่ระดัีบดีีเยิี�ยิม
7. เป็็นื่องค์กรแห่งนื่วัติกรรมบนื่พ่�นื่ฐานื่ของเทคโนื่โลยิีดิีจิำทัล
8.  มีการบริหารจัำดีการทางการเงินื่และติ้นื่ทุนื่อยิ่างมีป็ระสิทธิีภิาพ และสมดุีล เพ่�อให้มีอัติรา 

ค่าบริการที�เป็็นื่ธีรรม โป็ร่งใส และแข่งขันื่ได้ี

4.  การสร้างความสามารถ 
ในื่การแข่งขันื่ให้กับป็ระเทศั 
และสร้างคุณค่าให้กับกิจำการบินื่

9.  สร้างคุณค่าให้กับกิจำการบินื่ทุกระดัีบ
10. มีโครงสร้างพ่�นื่ฐานื่ระบบบริการการเดิีนื่อากาศัที�ครบถ้วนื่และมีศัักยิภิาพสอดีคล้องกับการ

พัฒนื่าการขนื่ส่งทางอากาศัของป็ระเทศั
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ประเภทกิจการ/ลักษณะการประกอบการ

บริษัทฯ ถ่อเป็็นื่หน่ื่วยิงานื่รัฐวิสาหกิจำ สังกัดีกระทรวงคมนื่าคม (คค.) โดียิ คค. ได้ีมอบหมายิให้บริษัทฯ เป็็นื่ผ้้ดีำาเนิื่นื่การเกี�ยิวกับ 
การควบคุมจำราจำรทางอากาศั การส่�อสารการบินื่ และบริการอ่�นื่ที�เกี�ยิวกับการป็ฏิิบัติิการบินื่ ติามความต้ิองการของการป็ระกอบการขนื่ส่ง 
ทางอากาศั และเป็็นื่ไป็ติามมาติรฐานื่และข้อเสนื่อแนื่ะของ ICAO ให้เป็็นื่ไป็ดี้วยิความสะดีวก ป็ลอดีภิัยิ และมีป็ระสิทธิีภิาพ 
ภิายิใต้ิสัญญาดัีงกล่าว บริษัทฯ ติกลงจำะจัำดีให้มีการบริการให้แก่บรรดีาผ้้ป็ระกอบการขนื่ส่งทางอากาศัโดียิไม่คิดีเอากำาไร และให้ได้ีรับ 
การชดีเชยิค่าใช้จ่ำายิต่ิาง ๆ ด้ีวยิการเรียิกเก็บค่าบริการควบคุมจำราจำรทางอากาศัอยิ่างเป็็นื่ธีรรมจำากผ้้รับบริการ

สถานประกอบการ

ศููนย์์ควบคุมการบินพิิษณุุโลก
ที�อยู่ : ถนื่นื่สนื่ามบินื่ ติำาบลอรัญญิก อำาเภิอเม่อง 
  จัำงหวัดีพิษณุโลก 65000
โทริศัพท์ : 0 5530 1422
โทริสาริ  : 0 5530 1450

ศููนย์์ปฏิิบัติิการวิศูวกรรมจราจรทางอากาศู 
นครราชสีีมา
ที�อยู่ : บ้านื่พิมานื่ ติำาบลท่าช้าง อำาเภิอเฉลิมพระเกียิรติิ 
  จัำงหวัดีนื่ครราชสีมา 30230
โทริศัพท์ : 0 4425 7670
โทริสาริ  : 0 4425 6576

ศููนย์์ควบคุมการบินอุดรธานี
ที�อยู่ : ติำาบลหมากแข้ง อำาเภิอเม่อง จัำงหวัดีอุดีรธีานีื่  
  41000
โทริศัพท์ : 0 4224 6803
โทริสาริ  : 0 4224 9734

ศููนย์์ควบคุมการบินอุบลราชธานี
ที�อยู่ : ถนื่นื่เทพโยิธีี ติำาบลในื่เม่อง อำาเภิอเม่อง 
  จัำงหวัดีอุบลราชธีานีื่ 34000
โทริศัพท์ : 0 4524 0798
โทริสาริ  : 0 4525 6553

ศููนย์์ควบคุมการบินหััวหิัน
ที�ตั�ง : หม่้บ้านื่บ่อฝ้่ายิ ติำาบลหัวหินื่ อำาเภิอหัวหินื่ 
  จัำงหวัดีป็ระจำวบคีรีขันื่ธ์ี 77110
โทริศัพท์ : 0 3252 0831
โทริสาริ	 : 0 3252 0833

สีำานักงานใหัญ่่
ที�อยู่ : 102 ซึ่อยิงามด้ีพลี ทุ่งมหาเมฆ สาทร 
  กรุงเทพฯ 10120
โทริศัพท์ : 0 2287 3531-41
โทริสาริ  : 0 2287 3131
เว็บไซต์ : www.aerothai.co.th

ศููนย์์ควบคุมการบินหัาดใหัญ่่
ที�อยู่ : 100 หม่้ที� 3 ถนื่นื่สนื่ามบินื่ ติำาบลคลองหลา 
  อำาเภิอคลองหอยิโข่ง จัำงหวัดีสงขลา 90115
โทริศัพท์ : 0 7425 1051-60
โทริสาริ : 0 7425 1339

ศููนย์์ควบคุมการบินภููเก็ติ
ที�อยู่ : 200 เขาบ่อไทร ติำาบลไม้ขาว อำาเภิอถลาง 
  จัำงหวัดีภ้ิเก็ติ 83110
โทริศัพท์ : 0 7632 7251-5
โทริสาริ  : 0 7632 7258-9

ศููนย์์ควบคุมการบินสุีราษฎร์ธานี
ที�อยู่ : ติำาบลหัวเติยิ อำาเภิอพุนื่พินื่ 
  จัำงหวัดีสุราษฎร์ธีานีื่ 84130
โทริศัพท์ : 0 7744 1132
โทริสาริ  : 0 7744 1133

ศููนย์์ควบคุมการบินเชีย์งใหัม่
ที�อยู่ : 60 ถนื่นื่สนื่ามบินื่ ติำาบลสุเทพ อำาเภิอเม่อง 
  จัำงหวัดีเชียิงใหม่ 50200
โทริศัพท์ : 0 5327 0624
โทริสาริ  : 0 5327 7600
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

2562 2561 2560

ผลก้าริด้ำาเนินงาน	(ล้านบาท)	1/

 รายิไดี้รวม 13,347.32 13,115.85 12,194.11

 ค่าใช้จำ่ายิรวม 12,498.96 10,757.41 10,193.64

 ค่าบริการรอจำ่ายิค่นื่บริษัทการบินื่ที�เป็็นื่สมาชิก 848.36 2,358.44 2,000.47

 หมายิเหติุ  1/ งบการเงินื่เฉพาะบริษัทฯ 

ฐานะก้าริเงิน	(ล้านบาท)	2/

 สินื่ทรัพยิ์รวม 17,343.61 15,877.71 14,428.62

 หนื่ี�สินื่รวม 16,300.91 14,877.73 13,463.86

 ส่วนื่ของผ้้ถ่อหุ้นื่ 1,042.70 999.98 964.76

อัตริาส่วนทางก้าริเงิน

 อัติราส่วนื่หนื่ี�สินื่ติ่อส่วนื่ของผ้้ถ่อหุ้นื่ (เท่า) 15.63 14.88 13.96

 อัติราส่วนื่หนื่ี�สินื่ติ่อส่วนื่ของผ้้ถ่อหุ้นื่ (เท่า) 6.32 5.54 6.31

     (ไม่รวมค่าบริการรอจำ่ายิค่นื่สะสม)

 อัติราส่วนื่ความสามารถในื่การจำ่ายิค่นื่เงินื่ติ้นื่และดีอกเบี�ยิ (เท่า) 8.74 2.11 1.64

 หมายิเหติุ 2/ งบการเงินื่ของบริษัทฯ และเงินื่กองทุนื่สวัสดีิการ
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ปัจจัยที่มีผลกระทบหลักต่อกิจการ

แนวทางความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซีียน (ASEAN Economic Community: AEC)
ในื่ปี็ พ.ศั. 2562 ซ่ึ่�งเป็็นื่ปี็ที�ป็ระเทศัไทยิได้ีรับบทบาทในื่การเป็็นื่ป็ระธีานื่อาเซีึ่ยินื่ต่ิอจำากป็ระเทศัสิงคโป็ร์ ภิายิใต้ิกรอบการดีำาเนิื่นื่งานื่

ของอาเซีึ่ยินื่ในื่เวที ASEAN Air Transport Working Group (ATWG), ASEAN Air Transport Technical Cooperation Sub-Working 
Group (ATTC), ATM Strategic Planning Group (ATM SPG) และโครงการ Enhanced ASEAN Regional Integration Support 
from the European Union (ARISE Plus) ติามลำาดัีบนัื่บตัิ�งแต่ิวันื่ที� 31 ธัีนื่วาคม 2558 อาเซีึ่ยินื่ได้ีเข้าส่้การเป็็นื่ป็ระชาคมเศัรษฐกิจำ 
อาเซีึ่ยินื่อยิ่างเป็็นื่ทางการ โดียิในื่ด้ีานื่การขนื่ส่งทางอากาศั อาเซีึ่ยินื่มีแผนื่การจัำดีตัิ�งติลาดีการบินื่ร่วมอาเซีึ่ยินื่ (ASEAN Single Aviation 
Market: ASAM) เพ่�อรองรับการเป็็นื่ AEC ให้เกิดีการเช่�อมโยิงนื่่านื่ฟ้าของป็ระเทศัสมาชิกเข้าดี้วยิกันื่อยิ่างเสรี มีป็ระสิทธิีภิาพ 
ป็ลอดีภิัยิและมั�นื่คงทั�งภิายิในื่อาเซีึ่ยินื่เองและมุ่งส้่ภิายินื่อกอาเซีึ่ยินื่ติ่อไป็ เพ่�อสนื่ับสนืุ่นื่ ASAM แผนื่ยิุทธีศัาสติร์การขนื่ส่งอาเซีึ่ยินื่ 
2559-2568 (ASEAN Transport Strategic Plan 2016-2025 หร่อ Kuala Lumpur Transport Strategy Plan: KLTSP) ได้ีระบุ 
เป็้าหมายิและกิจำกรรมในื่ดี้านื่ขนื่ส่งทางอากาศัไว้ โดียิในื่ดี้านื่การบริหารจำัดีการจำราจำรทางอากาศั (AT-4 Enhanced Air Traffic 
Management Efficiency and Capacity through a Seamless ASEAN Sky) บริษัทฯ ไดี้เข้าร่วมสนื่ับสนุื่นื่การดีำาเนิื่นื่งานื่ของ 
คณะผ้้แทนื่ไทยิในื่เวทีอาเซีึ่ยินื่ เพ่�อผลักดัีนื่เป็้าหมายิและกิจำกรรมในื่การสนัื่บสนุื่นื่ ICAO อยิ่างติ่อเน่ื่�อง ในื่การผลักดัีนื่และการพัฒนื่า 
การบริหารจำราจำรทางอากาศั (Air Traffic Management: ATM) ในื่ภ้ิมิภิาคเอเชียิ/แป็ซิึ่ฟิกและในื่การแลกเป็ลี�ยินื่ข้อม้ลโครงสร้าง 
พ่�นื่ฐานื่และบริการการเดิีนื่อากาศัของอาเซีึ่ยินื่ เป็็นื่ต้ินื่
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ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มปริมาณจราจรทางอากาศในอนาคต

จำากการป็ระเมินื่ภิาพรวมธุีรกิจำการบินื่และแนื่วโน้ื่มป็ริมาณจำราจำรทางอากาศัในื่อนื่าคติ พบว่าธุีรกิจำการบินื่เป็็นื่หน่ื่�งในื่อุติสาหกรรม 
ที�มีการเจำริญเติิบโติและมีม้ลค่าส้งข่�นื่อยิ่างต่ิอเน่ื่�อง โดียิบริษัท Airbus ได้ีคาดีการณ์ไว้ว่าในื่ปี็ ค.ศั. 2019-2038 หร่อ พ.ศั. 2562-2581 
หร่ออีก 20 ป็ีข้างหนื่้า ป็ริมาณจำราจำรทางอากาศัทั�วโลกจำะมีอัติราการเติิบโติเฉลี�ยิป็ระมาณร้อยิละ 4.3 ติ่อป็ี และจำะเพิ�มข่�นื่ 2 เท่า 
ทุก 15 ปี็ โดียิภ้ิมิภิาคเอเชียิ/แป็ซิึ่ฟิกมีอัติราการเติิบโติเฉลี�ยิอยิ้่ที�ร้อยิละ 5.4 ต่ิอปี็ เป็็นื่การเพิ�มข่�นื่ถ่ง 3 เท่าจำากปั็จำจุำบันื่

สำาหรับป็ริมาณการจำราจำรทางอากาศัภิายิในื่ Bangkok FIR 
มีการเติิบโติมาอยิ่างติ่อเน่ื่�อง ถ่งแม้ว่าจำะมีเหตุิการณ์หร่อป็ัจำจัำยิ 
ที�ส่งผลกระทบต่ิอป็ริมาณเที�ยิวบินื่ในื่บางช่วงเวลาก็ติาม ในื่ปี็ 2562 
มีป็ริมาณเที�ยิวบินื่ทั�งหมดีจำำานื่วนื่ 1.05 ล้านื่เที�ยิวบินื่ เพิ�มข่�นื่ 
ร้อยิละ 1.8 จำากป็ีที�ผ่านื่มา โดียิอัติราการเติิบโติเฉลี�ยิติ่อป็ี 
ในื่รอบ 10 ปี็ ตัิ�งแต่ิปี็งบป็ระมาณ 2552-2562 เท่ากับร้อยิละ 10 หร่อ 
กล่าวได้ีว่ามีจำำานื่วนื่เพิ�มข่�นื่ 2.5 เท่า ในื่รอบ 10 ปี็ (ปี็ 2562 เทียิบ 
ปี็ 2552) และคาดีการณ์ในื่ปี็ 2563 จำะมีป็ริมาณเที�ยิวบินื่ทั�งหมดี
ป็ระมาณ 1.1 ล้านื่เที�ยิวบินื่ 

ในื่ป็ี 2562 เที�ยิวบินื่ในื่ภิาพรวมมีการเพิ�มข่�นื่แบบชะลอติัว 
เน่ื่�องจำากได้ีรับผลกระทบจำากหลายิปั็จำจัำยิ อาทิ จำำานื่วนื่นัื่กท่องเที�ยิว 
จีำนื่ที�ลดีลง เหตุิการณ์ปิ็ดีน่ื่านื่ฟ้าป็ากีสถานื่ การงดีใช้อากาศัยิานื่แบบ 
737 แม๊กซ์ึ่ 8 และแม๊กซ์ึ่ 9 เป็็นื่ต้ินื่ อย่ิางไรกต็ิาม รัฐบาลมนีื่โยิบายิ 
สนัื่บสนุื่นื่อุติสาหกรรมการบินื่ในื่ฐานื่ะเป็ ็นื่หน่ื่� ง ในื่กลุ ่ม 
อุติสาหกรรมแห่งอนื่าคติ (New S-curve) นื่อกจำากนีื่� การแก้ไข 
ข้อบกพร่องด้ีานื่มาติรฐานื่ความป็ลอดีภัิยิการบินื่ช่วยิให้ป็ระเทศัไทยิ 
สามารถเรียิกความเช่�อมั�นื่จำากนื่านื่าป็ระเทศั รวมทั�งเพิ�มโอกาส 
ให้แก่สายิการบนิื่ของไทยิในื่การเพิ�มเส้นื่ทางบนิื่และเที�ยิวบินื่ไป็ยิงั
ป็ระเทศัที�จำำากัดีสิทธิีการบินื่เน่ื่�องจำากข้อบกพร่องดัีงกล่าว
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โครงสร้างการบริหารองค์กร

ผังโครงสร้างองค์กร

ฝายตรวจสอบภารกิจสนับสนุน
และวางแผนการตรวจสอบ

*รายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ

กรรมการผูอำนวยการใหญ

ผูอำนวยการใหญ* 
(สำนักตรวจสอบภายใน) 

• นักวิชาการ ระดับผูอำนวยการใหญ 2 อัตรา (นวญ.)

• นักวิชาการ ระดับผูอำนวยการฝาย 4 อัตรา (นวฝ.)

• นักวิชาการ ระดับผูอำนวยการกอง 6 อัตรา (นวผ.)

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
แผนภูมิโครงสร้างองค์กร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

รองกรรมการผูอำนวยการใหญ 
(5 อัตรา)

Business Unit

ผูอำนวยการใหญ 
(สำนักพัฒนาธุรกิจ)

ฝายบริหารธุรกิจ ฝายวิศวกรรมบริการ

กองกลยุทธและพัฒนา
ผลิตภัณฑธุรกิจ

กองธุรกิจในประเทศ

กองธุรกิจตางประเทศ

กองสนับสนุนธุรกิจ

กองบริการระบบวิทยุ
ส่ือสาร

กองบริการขายส่ือสาร
สายการบิน

กองการผลิตและ
ซอมบำรุง

ฝายตรวจสอบภารกิจหลัก
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผูอำนวยการใหญ 
(สำนักนโยบายและยุทธศาสตร)

สำนักงานนโยบาย
และบริหารยุทธศาตร

กลุมงานวิเคราะหนโยบาย
และวางแผนกลยุทธ

กลุมงานวิเคราะหโครงการ

กลุมงานพัฒนาองคกร

กลุมงานบริหาร
ความเส่ียงและบริหาร
ผลการดำเนินงาน

ผูอำนวยการใหญ 
(สำนักกรรมการผูอำนวยการใหญ)

ฝายสื่อสารสัมพันธ ฝายบริหารทั่วไป

กองส่ือสารองคกร

กองวิสาหกิจสัมพันธ

กองนิติการ

กองการพัสดุ

กองเลขานุการ
และสารบรรณ

ผูอำนวยการใหญ
(สำนักมาตรฐานความปลอดภัย)

ฝายมาตรฐาน
และความปลอดภัย ฝายบินทดสอบ

กองมาตรฐานการบริการ

กองบริหารความปลอดภัย

กองปรับมาตรฐานเคร่ืองวัด

กองปฏิบัติการบิน

กองวิศวกรรมอากาศยาน

นักวิชาการ 
ระดับผูอำนวยการใหญ 2 อัตรา
ระดับผูอำนวยการฝาย 4 อัตรา
ระดับผูอำนวยการกอง 6 อัตรา

ประจำสำนักกรรมการ
ผูอำนวยการใหญทุกระดับ 

5 อัตรา

นักวิชาการ
ระดับผูอำนวยการกอง 6 อัตรา

ผูอำนวยการใหญ
(บริหารจราจรทางอากาศ)

ผูอำนวยการใหญ
(ภูมิภาคและศูนยประกอบการ)

ฝายบริหารศูนยควบคุม
จราจรทางอากาศ

เสนทางบินกรุงเทพ

ฝายบริหารศูนยควบคุม
จราจรทางอากาศ

เขตสนามบินกรุงเทพ

ฝายบริหารเครือขาย
การจราจรทางอากาศ

กลุมงานควบคุม
จราจรทางอากาศ
เสนทางบินกรุงเทพ

กลุมงานสนับสนุน
การควบคุมจราจร
ทางอากาศ
เสนทางบินกรุงเทพ

กลุมงานควบคุม
จราจรทางอากาศ
เขตสนามบินกรุงเทพ

กลุมงานสนับสนุน
การควบคุมจราจร
ทางอากาศ
เขตสนามบินกรุงเทพ

ศูนยบริหารเครือขาย
การปฏิบัติการจราจร
ทางอากาศ

ศูนยบริหารขอมูล
และสารสนเทศ
การเดินอากาศ

กองออกแบบวิธีปฏิบัติ
การบินและพัฒนา
หวงอากาศ

ฝายบริหารศูนยควบคุม
จราจรทางอากาศ

เขตประชิดสนามบินภูมิภาค

ฝายบริหารจราจร
ทางอากาศ ภูมิภาค 1

ฝายบริหารจราจร
ทางอากาศ ภูมิภาค 2

ศูนยควบคุมการบิน
ภูเก็ต

ศูนยควบคุมการบิน
หาดใหญ

ศูนยควบคุมการบิน
สุราษฎรธานี

ศูนยควบคุมการบิน
หัวหิน

ศูนยควบคุมการบิน
เชียงใหม

ศูนยควบคุมการบิน
พิษณุโลก

ศูนยควบคุมการบิน
อุดรธานี

ศูนยควบคุมการบิน
อุบลราชธานี

ศูนยปฏิบัติการ
วิศวกรรมจราจร
ทางอากาศ
นครราชสีมา

ผูอำนวยการใหญ
(วิศวกรรมจราจรทางอากาศ)

ผูอำนวยการใหญ
(ทรัพยากรบุคคล)

ผูอำนวยการใหญ
(การเงิน)

ฝายบริหาร
ศูนยประกอบการ

กองแบบแผนและ
ควบคุมการกอสราง

กองบริการไฟฟา
และโทรศัพท

กองอาคารและสถานท่ี

กองรักษาความปลอดภัย

ฝายบริหาร
งานวิศวกรรม

จราจรทางอากาศ

ฝายสนับสนุน
งานวิศวกรรม

จราจรทางอากาศ

กองวิจัยและพัฒนา
วิศวกรรมจราจร
ทางอากาศ

ศูนยปฏิบัติการ
วิศวกรรมจราจร
ทางอากาศ

กองออกแบบและ
ติดต้ังระบบวิศวกรรม

ฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กองบริหารระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

กองพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝายทรัพยากรบุคคล
และคุณภาพชีวิต

ฝายพัฒนา
และสงเสริมการเรียนรู

ฝายการเงินและบัญชี

กองบริหารทรัพยากร
บุคคล

กองบริการ

กองสวัสดิการ

กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ดานปฏิบัติการ

กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ดานวิศวกรรม

กองพัฒนาและบริหาร
การจัดการเรียนรู

กองการเงิน

กองบัญชีและรายได

กองงบประมาณ

กองวิศวกรรมระบบ
ส่ือสารการเดินอากาศ

กองวิศวกรรมระบบ
เคร่ืองชวย
การเดินอากาศ

กองวิศวกรรมระบบ
ติดตามอากาศยาน

กองวิศวกรรมระบบ
ขอมูลการบิน

ประจำสำนักกรรมการผูอำนวยการใหญ ทุกระดับ 5 อัตรา

กลุมงานควบคุมจราจร
ทางอากาศเขตประชิด
สนามบินภูมิภาค

กลุมงานสนับสนุน
การควบคุมจราจร
ทางอากาศเขตประชิด
สนามบินภูมิภาค
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ฝายตรวจสอบภารกิจสนับสนุน
และวางแผนการตรวจสอบ

*รายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ

กรรมการผูอำนวยการใหญ

ผูอำนวยการใหญ* 
(สำนักตรวจสอบภายใน) 

• นักวิชาการ ระดับผูอำนวยการใหญ 2 อัตรา (นวญ.)

• นักวิชาการ ระดับผูอำนวยการฝาย 4 อัตรา (นวฝ.)

• นักวิชาการ ระดับผูอำนวยการกอง 6 อัตรา (นวผ.)

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
แผนภูมิโครงสร้างองค์กร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

รองกรรมการผูอำนวยการใหญ 
(5 อัตรา)

Business Unit

ผูอำนวยการใหญ 
(สำนักพัฒนาธุรกิจ)

ฝายบริหารธุรกิจ ฝายวิศวกรรมบริการ

กองกลยุทธและพัฒนา
ผลิตภัณฑธุรกิจ

กองธุรกิจในประเทศ

กองธุรกิจตางประเทศ

กองสนับสนุนธุรกิจ

กองบริการระบบวิทยุ
ส่ือสาร

กองบริการขายส่ือสาร
สายการบิน

กองการผลิตและ
ซอมบำรุง

ฝายตรวจสอบภารกิจหลัก
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผูอำนวยการใหญ 
(สำนักนโยบายและยุทธศาสตร)

สำนักงานนโยบาย
และบริหารยุทธศาตร

กลุมงานวิเคราะหนโยบาย
และวางแผนกลยุทธ

กลุมงานวิเคราะหโครงการ

กลุมงานพัฒนาองคกร

กลุมงานบริหาร
ความเส่ียงและบริหาร
ผลการดำเนินงาน

ผูอำนวยการใหญ 
(สำนักกรรมการผูอำนวยการใหญ)

ฝายสื่อสารสัมพันธ ฝายบริหารทั่วไป

กองส่ือสารองคกร

กองวิสาหกิจสัมพันธ

กองนิติการ

กองการพัสดุ

กองเลขานุการ
และสารบรรณ

ผูอำนวยการใหญ
(สำนักมาตรฐานความปลอดภัย)

ฝายมาตรฐาน
และความปลอดภัย ฝายบินทดสอบ

กองมาตรฐานการบริการ

กองบริหารความปลอดภัย

กองปรับมาตรฐานเคร่ืองวัด

กองปฏิบัติการบิน

กองวิศวกรรมอากาศยาน

นักวิชาการ 
ระดับผูอำนวยการใหญ 2 อัตรา
ระดับผูอำนวยการฝาย 4 อัตรา
ระดับผูอำนวยการกอง 6 อัตรา

ประจำสำนักกรรมการ
ผูอำนวยการใหญทุกระดับ 

5 อัตรา

นักวิชาการ
ระดับผูอำนวยการกอง 6 อัตรา

ผูอำนวยการใหญ
(บริหารจราจรทางอากาศ)

ผูอำนวยการใหญ
(ภูมิภาคและศูนยประกอบการ)

ฝายบริหารศูนยควบคุม
จราจรทางอากาศ

เสนทางบินกรุงเทพ

ฝายบริหารศูนยควบคุม
จราจรทางอากาศ

เขตสนามบินกรุงเทพ

ฝายบริหารเครือขาย
การจราจรทางอากาศ

กลุมงานควบคุม
จราจรทางอากาศ
เสนทางบินกรุงเทพ

กลุมงานสนับสนุน
การควบคุมจราจร
ทางอากาศ
เสนทางบินกรุงเทพ

กลุมงานควบคุม
จราจรทางอากาศ
เขตสนามบินกรุงเทพ

กลุมงานสนับสนุน
การควบคุมจราจร
ทางอากาศ
เขตสนามบินกรุงเทพ

ศูนยบริหารเครือขาย
การปฏิบัติการจราจร
ทางอากาศ

ศูนยบริหารขอมูล
และสารสนเทศ
การเดินอากาศ

กองออกแบบวิธีปฏิบัติ
การบินและพัฒนา
หวงอากาศ

ฝายบริหารศูนยควบคุม
จราจรทางอากาศ

เขตประชิดสนามบินภูมิภาค

ฝายบริหารจราจร
ทางอากาศ ภูมิภาค 1

ฝายบริหารจราจร
ทางอากาศ ภูมิภาค 2

ศูนยควบคุมการบิน
ภูเก็ต

ศูนยควบคุมการบิน
หาดใหญ

ศูนยควบคุมการบิน
สุราษฎรธานี

ศูนยควบคุมการบิน
หัวหิน

ศูนยควบคุมการบิน
เชียงใหม

ศูนยควบคุมการบิน
พิษณุโลก

ศูนยควบคุมการบิน
อุดรธานี

ศูนยควบคุมการบิน
อุบลราชธานี

ศูนยปฏิบัติการ
วิศวกรรมจราจร
ทางอากาศ
นครราชสีมา

ผูอำนวยการใหญ
(วิศวกรรมจราจรทางอากาศ)

ผูอำนวยการใหญ
(ทรัพยากรบุคคล)

ผูอำนวยการใหญ
(การเงิน)

ฝายบริหาร
ศูนยประกอบการ

กองแบบแผนและ
ควบคุมการกอสราง

กองบริการไฟฟา
และโทรศัพท

กองอาคารและสถานท่ี

กองรักษาความปลอดภัย

ฝายบริหาร
งานวิศวกรรม

จราจรทางอากาศ

ฝายสนับสนุน
งานวิศวกรรม

จราจรทางอากาศ

กองวิจัยและพัฒนา
วิศวกรรมจราจร
ทางอากาศ

ศูนยปฏิบัติการ
วิศวกรรมจราจร
ทางอากาศ

กองออกแบบและ
ติดต้ังระบบวิศวกรรม

ฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กองบริหารระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

กองพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝายทรัพยากรบุคคล
และคุณภาพชีวิต

ฝายพัฒนา
และสงเสริมการเรียนรู

ฝายการเงินและบัญชี

กองบริหารทรัพยากร
บุคคล

กองบริการ

กองสวัสดิการ

กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ดานปฏิบัติการ

กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ดานวิศวกรรม

กองพัฒนาและบริหาร
การจัดการเรียนรู

กองการเงิน

กองบัญชีและรายได

กองงบประมาณ

กองวิศวกรรมระบบ
ส่ือสารการเดินอากาศ

กองวิศวกรรมระบบ
เคร่ืองชวย
การเดินอากาศ

กองวิศวกรรมระบบ
ติดตามอากาศยาน

กองวิศวกรรมระบบ
ขอมูลการบิน

ประจำสำนักกรรมการผูอำนวยการใหญ ทุกระดับ 5 อัตรา

กลุมงานควบคุมจราจร
ทางอากาศเขตประชิด
สนามบินภูมิภาค

กลุมงานสนับสนุน
การควบคุมจราจร
ทางอากาศเขตประชิด
สนามบินภูมิภาค
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คณะกรรมการ

รายิช่�อคณะกรรมการชุดีต่ิาง ๆ มีดัีงนีื่�
• คณะกรรมการบริษัทฯ
• คณะกรรมการบริหาร
• คณะกรรมการติรวจำสอบ
• คณะกรรมการบริหารความเสี�ยิง
• คณะกรรมการพิจำารณาค่าติอบแทนื่
• คณะกรรมการกำากับด้ีแลกิจำการที�ดีีและการแสดีงความรับผิดีชอบต่ิอสังคม
• คณะกรรมการกฎหมายิและระเบียิบ
• กรรมการอิสระ
•  คณะกรรมการกิจำการสัมพันื่ธ์ี



23รายงานประจำำาปี 2562าปี 2562าปวิทยุการบินแห่งประเทศไทย

องค์ป็ระกอบคณะกรรมการบริษัทฯ ณ สิ�นื่ป็ีงบป็ระมาณ 2562 มีดัีงนีื่� (รายิละเอียิดีเพิ�มเติิมและรายินื่ามกรรมการบริษัทฯ 
ที�มีการเป็ลี�ยินื่แป็ลงระหว่างปี็ ติามหมวดีที� 2)

1. พลอากาศัเอก ศิัวเกียิรติิ�  ชเยิมะ ป็ระธีานื่กรรมการบริษัทฯ
2. นื่ายิลวรณ แสงสนิื่ท รองป็ระธีานื่กรรมการบริษัทฯ
3. นื่ายิพุฒิพงศ์ั ป็ราสาททองโอสถ กรรมการบริษัทฯ
4. นื่าวาอากาศัติรี พงษ์ธีร เทพกาญจำนื่า กรรมการบริษัทฯ
5. นื่างพงษ์สวาท กายิอรุณสุทธิี� กรรมการบริษัทฯ
6. ศัาสติราจำารยิ์ ดีร. อมร พิมานื่มาศั กรรมการบริษัทฯ
7. นื่ายิสมน่ื่ก รงค์ทอง กรรมการบริษัทฯ
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2. นายลวรณ แสงสนิท
 รองป็ระธีานื่กรรมการบริษัทฯ

1. พลอากาศเอก ศิวเกียรติ� ชเยมะ
 ป็ระธีานื่กรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ

3. ศาสตราจารย� ดร. อมร พิมานมาศ
 กรรมการบริษัทฯ

1 23
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6. นางพงษ์�สวาท กายอรุณสุทธิ�
 กรรมการบริษัทฯ

4. นายพุฒิิพงศ� ปราสาททองโอสถ 
 กรรมการบริษัทฯ

5. นาวาอากาศตรี พงษ์�ธร เทพกาญจนา
 กรรมการบริษัทฯ

7. นายสมนึก รงค�ทอง
 กรรมการบริษัทฯ

7 5 46
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นายสุขเหลือ เชี่ยวอาชีพ
รองกรรมการผ้้อำานื่วยิการใหญ่
(นื่โยิบายิและทรัพยิากรมนุื่ษยิ์)

นางสาวดวงตา สมิตสุวรรณ
รองกรรมการผ้้อำานื่วยิการใหญ่
(อำานื่วยิการ)

คณะผู้บริหาร

นายสมนึก รงค์ทอง
กรรมการผ้้อำานื่วยิการใหญ่

นายทินกร ชูวงศ์
รองกรรมการผ้้อำานื่วยิการใหญ่
(ป็ฏิิบัติิการ)

นายณัฐวัฒิน์ สุภานันท์
รองกรรมการผ้้อำานื่วยิการใหญ่
(วิศัวกรรม)

นายสุทธิพงษ์์ คงพูล
รองกรรมการผ้้อำานื่วยิการใหญ่
(มาติรฐานื่และความป็ลอดีภัิยิ)



27รายงานประจำำาปี 2562าปี 2562าปวิทยุการบินแห่งประเทศไทย

คณะผู้บริหาร

นางชิดกมล สุนทรสิต
ผ้้อำานื่วยิการใหญ่ (การเงินื่)

นายชาตรี ศศิพยุงศักดิ�
ผ้้อำานื่วยิการใหญ่ (สำานัื่กมาติรฐานื่ความป็ลอดีภัิยิ)

นางสาววรพร รอดอยู่
นัื่กวิชาการ ระดัีบผ้้อำานื่วยิการใหญ่

นายชนะ ทัดท่าทราย
ผ้้อำานื่วยิการใหญ่ (ทรัพยิากรบุคคล)

นายชาญณรงค์ เชื้อเจริญ
ผ้้อำานื่วยิการใหญ่ (วิศัวกรรมจำราจำรทางอากาศั)

นายฑีฆายุ มุรธา
ผ้้อำานื่วยิการใหญ่ (สำานัื่กติรวจำสอบภิายิในื่)

นายสุรชัย หนูพรหม
ผ้้อำานื่วยิการใหญ่ (สำานัื่กพัฒนื่าธุีรกิจำ)

นางสิริเกศ เนียมลอย
ผ้้อำานื่วยิการใหญ่ (บริหารจำราจำรทางอากาศั)

นางสาวทิพาภรณ์ นิปกากร
ผ้้อำานื่วยิการใหญ่ (สำานัื่กนื่โยิบายิและยิุทธีศัาสติร์)

นายชำานาญ ฤาชัย
ผ้้อำานื่วยิการใหญ่ (ภ้ิมิภิาคและศ้ันื่ย์ิป็ระกอบการ)

นางธนิยา สุนทระศานติก
ผ้้อำานื่วยิการใหญ่ (สำานัื่กกรรมการผ้้อำานื่วยิการใหญ่)

นายไพสาน ปราณีตพลกรัง
นัื่กวิชาการ ระดัีบผ้้อำานื่วยิการใหญ่
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คณะผู้บริหารระดับสูง

นายสมนึก รงค�ทอง
ตำาแหน่งปัจจุบัน
กรรมการผ้้อำานื่วยิการใหญ่ 

นายทินกร ชูวงศ�
ตำาแหน่งปัจจุบัน
รองกรรมการผ้้อำานื่วยิการใหญ่
(ป็ฏิิบัติิการ)

วัน	เด่้อน	ปี	เกิ้ด้	 	 	 7  กรกฎาคม 2504
อายุ	 	  58 ปี็ 
วันเข้าทำางาน	บวท.  15 พฤษภิาคม 2527
วันรัิบตำาแหน่ง	ผวท.  1 สิงหาคม 2561
ก้าริศึก้ษัา   • ป็ริญญาติร ี   วศิัวกรรมศัาสติรบณัฑิิติ 

    (สาขาไฟฟ้า-ส่�อสาร)
     มหาวิทยิาลัยิเกษติรศัาสติร์
คุณ์วุฒิเพิ�มเติม	 	 	 • ป็ริญญาบัติร วิทยิาลัยิป็้องกันื่ 

    ราชอาณาจัำกร รุ่นื่ที� 56
    • ป็ระกาศันีื่ยิบัติรหลักส้ติรวิทยิาลัยิ 

    การทัพอากาศั สถาบันื่วิชาการ 
    ทหารอากาศัชั�นื่ส้ง กองบัญชาการ 
    ฝ่ึกศ่ักษาทหารอากาศั (วทอ.)

     รุ่นื่ที� 36 ปี็การศ่ักษา 2545
    • ป็ ร ะ ก า ศั นีื่ ยิ บั ติ ร ห ลั ก ส้ ติ ร 

    Advanced Management 
    Program (AMP), Wharton 
    S choo l ,  Un i ve r s i t y  o f 
    Pennsylvania, USA รุ่นื่ที� 1 
    ป็ี 2556

    • ป็ระกาศันื่ียิบัติรหลักส้ติรการ 
    ป็ ้องกันื่ราชอาณาจัำกรภิาครัฐ 
    ร ่วมเอกชนื่ วิทยิาลัยิป็้องกันื่ 
    ราชอาณาจัำกร สถาบันื่วิชาการ 
    ป้็องกันื่ป็ระเทศั (ป็รอ.) รุ่นื่ที� 26

     ปี็การศ่ักษา 2557
ปริะวัติก้าริทำางาน
ปี็ 2561 - 2562    กรรมการผ้้อำานื่วยิการใหญ่
ปี็ 2555 - 2561    รองกรรมการผ้้อำานื่วยิการใหญ่
ปี็ 2553 - 2555    ผ้้อำานื่วยิการใหญ่
     (วิศัวกรรมจำราจำรทางอากาศั)

วัน	เด่้อน	ปี	เกิ้ด้	 19 กันื่ยิายินื่ 2505
อายุ	 57 ปี็ 
วันเข้าทำางาน	บวท. 1 กรกฎาคม 2529
ก้าริศึก้ษัา • ป็ระกาศันื่ียิบัติรสาขาส่�อสารการบินื่  

  สถาบันื่การบินื่พลเร่อนื่
  • ป็ริญญาติรี รัฐศัาสติร์ วิชาเอกการป็กครอง 

  มหาวิทยิาลัยิรามคำาแหง
คุณ์วุฒิเพิ�มเติม • ป็ระกาศันีื่ยิ บัติรหลัก ส้ติร วิทยิา ลัยิ 

  การทัพอากาศั สถาบันื่วิชาการทหาร 
  อ าก าศั ชั� นื่ ส้ ง  กอ ง บัญชาก า รฝ่ ึ ก 
  ศ่ักษาทหารอากาศั (วทอ.) รุ ่นื่ที� 47 
  ปี็การศ่ักษา 2556

  • หลักส้ติร Leadership Succession  
  Program (LSP) ม้ลนิื่ธิีสถาบันื่วิจัำยิ 
  และพัฒนื่าองค์กรภิาครัฐ (IRDP) รุ่นื่ที� 3 
  ปี็ 2558

ปริะวัติก้าริทำางาน
ปี็ 2561 - 2562  รองกรรมการผ้้อำานื่วยิการใหญ่       

  (ป็ฏิิบัติิการ)
ปี็ 2558 - 2561  รองกรรมการผ้้อำานื่วยิการใหญ่
ปี็ 2555 - 2558  ผ้้อำานื่วยิการใหญ่  

  (บริหารจำราจำรทางอากาศั)



29รายงานประจำำาปี 2562าปี 2562าปวิทยุการบินแห่งประเทศไทย

นายสุทธิพงษ์� คงพูล
ตำาแหน่งปัจจุบัน
รองกรรมการผ้้อำานื่วยิการใหญ่
(มาติรฐานื่และความป็ลอดีภัิยิ)

วัน	เด่้อน	ปี	เกิ้ด้	 14 มกราคม 2509
อายุ	 53 ปี็  
วันเข้าทำางาน	บวท. 1 กรกฎาคม 2533
ก้าริศึก้ษัา • ป็ริญญาติรี นิื่เทศัศัาสติร์ (สาขาการโฆษณา)  

  มหาวิทยิาลัยิกรุงเทพ
คุณ์วุฒิเพิ�มเติม • ป็ระกาศันีื่ยิ บัติรหลัก ส้ติร วิทยิา ลัยิ 

  การทัพอากาศั สถาบันื่วิชาการทหาร 
  ชั�นื่ส้ง กองบัญชาการฝึ่กศ่ักษาทหารอากาศั 
  (วทอ.) รุ่นื่ที� 46 ปี็การศ่ักษา 2555

  • หลักส้ติร Leadership Succession  
  Program (LSP) ม้ลนิื่ธิีสถาบันื่วิจัำยิ 
  และพัฒนื่าองค ์กรภิาค รัฐ  ( IRDP) 
  รุ่นื่ที� 2 ปี็ 2557

  • หลักส้ติร Advanced Execut ive  
  Program (AEP), Northwestern 
  University Aviation รุ่นื่ที� 2 ปี็ 2557                                                                                                                                            

ปริะวัติก้าริทำางาน
ปี็ 2561 - 2562  รองกรรมการผ้้อำานื่วยิการใหญ่  

  (มาติรฐานื่และความป็ลอดีภัิยิ)
ปี็ 2560 - 2561  รองกรรมการผ้้อำานื่วยิการใหญ่
ปี็ 2558 - 2560  นัื่กวิชาการ  

  ระดัีบรองกรรมการผ้้อำานื่วยิการใหญ่

นายณัฐวัฒิน� สุภานันท� 
ตำาแหน่งปัจจุบัน
รองกรรมการผ้้อำานื่วยิการใหญ่
(วิศัวกรรม)

วัน	เด่้อน	ปี	เกิ้ด้	 2 พฤศัจิำกายินื่ 2502 
อายุ	 59 ปี็
วันเข้าทำางาน	บวท. 2 พฤษภิาคม 2528 
ก้าริศึก้ษัา • ป็ริญญาติรี วิศัวกรรมศัาสติรบัณฑิิติ
   (สาขาวิศัวกรรมคอมพิวเติอร์) 
   มหาวิทยิาลัยิเทคโนื่โลยิีพระจำอมเกล้า
   เจ้ำาคุณทหารลาดีกระบัง
คุณ์วุฒิเพิ�มเติม • ป็ระกาศันีื่ยิบัติร หลักส้ติรวิทยิาลัยิ
   การทัพบก (วทบ.) รุ่นื่ที� 58
   ปี็การศ่ักษา 2556
  • หลักส้ติร Leadership Succession  

  Program (LSP) ม้ลนิื่ธิีสถาบันื่วิจัำยิ
   และพัฒนื่าองค์กรภิาครัฐ (IRDP)
   รุ่นื่ที� 4 ปี็ 2558
ปริะวัติก้าริทำางาน
ปี็ 2561 - 2562  รองกรรมการผ้้อำานื่วยิการใหญ่ (วิศัวกรรม)
ปี็ 2559 - 2561  ผ้้อำานื่วยิการใหญ่ (สำานัื่กพัฒนื่าธุีรกิจำ)
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นายสุขเหลือ เช่ียวอาชีพ
ตำาแหน่งปัจจุบัน
รองกรรมการผ้้อำานื่วยิการใหญ่
(นื่โยิบายิและทรัพยิากรบุคคล)

นางสาวดวงตา สมิตสุวรรณ
ตำาแหน่งปัจจุบัน
รองกรรมการผ้้อำานื่วยิการใหญ่
(อำานื่วยิการ)

วัน	เด่้อน	ปี	เกิ้ด้	 10 มีนื่าคม 2506
อายุ	 56 ปี็
วันเข้าทำางาน	บวท. 1 กรกฎาคม 2529 
ก้าริศึก้ษัา • ป็ริญญาติรี วิศัวกรรมศัาสติรบัณฑิิติ  

  (สาขาวิศัวกรรมไฟฟ้า)
   มหาวิทยิาลัยิเกษติรศัาสติร์
  • ป็ริญญาโท บริหารธุีรกิจำมหาบัณฑิิติ  

  (สาขาการจัำดีการ)                
   มหาวิทยิาลัยิเกษติรศัาสติร์
คุณ์วุฒิเพิ�มเติม • หลักส้ติร Leadership Succession  

  Program (LSP) ม้ลนิื่ธิีสถาบันื่วิจัำยิ 
  และพัฒนื่าองค ์กรภิาค รัฐ  ( IRDP) 
  รุ่นื่ที� 5 ปี็ 2558

  • ป็ระกาศันีื่ยิ บัติรหลัก ส้ติร วิทยิา ลัยิ 
  การ ทัพอากาศั (วทอ . )  รุ ่ นื่ ที�  40 
  ป็ระจำำาปี็ 2549

ปริะวัติก้าริทำางาน
ปี็ 2562  รองกรรมการผ้้อำานื่วยิการใหญ่  

  (นื่โยิบายิและทรัพยิากรบุคคล)
ปี็ 2560 - 2562  นัื่กวิชาการ
   ระดัีบรองกรรมการผ้้อำานื่วยิการใหญ่

วัน	เด่้อน	ปี	เกิ้ด้	 14 พฤศัจิำกายินื่ 2506
อายุ	 56 ปี็
วันเข้าทำางาน	บวท. 1 มกราคม 2538 
ก้าริศึก้ษัา • ป็ริญญาติรี นิื่ติิศัาสติรบัณฑิิติ
   มหาวิทยิาลัยิรามคำาแหง
  • ป็ริญญาโท รัฐศัาสติรมหาบัณฑิิติ
   (สาขาการบริหารจัำดีการสาธีารณะ)                
   มหาวิทยิาลัยิธีรรมศัาสติร์
คุณ์วุฒิเพิ�มเติม • หลักส้ติรการบริหารเศัรษฐกิจำสาธีารณะ 

  สำาหรับนัื่กบริหารระดัีบส้ง (ป็ศัส.)
   รุ่นื่ที� 11 ป็ระจำำาปี็ 2556
  • หลักส้ติร Leadership Succession  

  Program (LSP) ม้ลนิื่ธิีสถาบันื่วิจัำยิ
   และพัฒนื่าองค์กรภิาครัฐ (IRDP)
   รุ่นื่ที� 2 ปี็ 2557
ปริะวัติก้าริทำางาน
ปี็ 2561 - 2562 รองกรรมการผ้้อำานื่วยิการใหญ่  

 (อำานื่วยิการ)
ปี็ 2559 - 2561 ผ้้อำานื่วยิการใหญ่ (สำานัื่กติรวจำสอบภิายิในื่)
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รายการ 2562 2561 2560

ค่าใช้จำ่ายิผลป็ระโยิชนื่์พนื่ักงานื่ 9,612.41 7,630.23 7,592.85

ค่าใช้จำ่ายิล้กจำ้างชั�วคราว 10.85 10.66 10.26

โครงสร้างอัตรากำาลัง

ณ วันื่ที� 30 กันื่ยิายินื่ 2562 บริษัทฯ มีพนัื่กงานื่รวมทั�งสิ�นื่ 3,214 คนื่ จำำาแนื่กได้ี ดัีงนีื่�
 • ทุ่งมหาเมฆ 1,787 คนื่
 •  สุวรรณภ้ิมิ 446 คนื่
 •  ดีอนื่เม่อง 197 คนื่
 •  ศ้ันื่ย์ิควบคุมการบินื่ภ้ิเก็ติ 151 คนื่
 •  ศ้ันื่ย์ิควบคุมการบินื่หาดีใหญ่ 120 คนื่
 •  ศ้ันื่ย์ิควบคุมการบินื่สุราษฎร์ธีานีื่ 89 คนื่
 •  ศ้ันื่ย์ิควบคุมการบินื่หัวหินื่ 42 คนื่
 •  ศ้ันื่ย์ิควบคุมการบินื่เชียิงใหม่ 139 คนื่
 •  ศ้ันื่ย์ิควบคุมการบินื่พิษณุโลก 97 คนื่
 •  ศ้ันื่ย์ิควบคุมการบินื่อุดีรธีานีื่ 74 คนื่
 •  ศ้ันื่ย์ิควบคุมการบินื่อุบลราชธีานีื่ 37 คนื่
 •  ศ้ันื่ย์ิป็ฏิิบัติิการวิศัวกรรมจำราจำร 35 คนื่
  ทางอากาศันื่ครราชสีมา

จำานวนลูกจ้างบริษัทฯ
ณ วันื่ที� 30 กันื่ยิายินื่ 2562 บริษัทฯ มีล้กจ้ำางรวมทั�งสิ�นื่ 32 คนื่ จำำาแนื่กได้ี ดัีงนีื่�
 •  ชายิ            10 คนื่
 •  หญิง 22 คนื่

ค่าใช้จ่ายรวมด้านพนักงานและลูกจ้างท้ังหมด

โครงสร้างเงินทุนและโครงสร้างผู้ถือหุ้น

สายิการบินื่สมาชิกผ้้ถ่อหุ้นื่ รวม 112 สายิการบินื่ (ณ วันื่ที� 1 สิงหาคม 2562)

หน่ื่วยิ : ล้านื่บาท

สายการบิน 600,000  หุน

มูลคา 60 ลานบาท

รัฐบาล 6,000,000  หุน

มูลคา 600 ลานบาท
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ผู้ถือหุ้น ก. จำานวนหุ้น

กระทรวงการคลัง 6,000,000

รายชื่อผู้ถือหุ้น ก. (รัฐบาล) และผู้ถือหุ้น ข. (สายการบิน) และจำานวนหุ้นประจำาปี 2562 มีดังนี้

หนี้เงินกู้ของรัฐวิสาหกิจ

ธนาคาร วงเงิน
ยอดคงค้าง ณ 30 กันยายน ลักษ์ณะ

การคำ้าประกัน2562 2561 2560

ออมสินื่ 1,650.00 444.07 571.01 697.95 ไม่คำ�าป็ระกันื่

ออมสินื่ 3,480.00 - - 1.00 ไม่คำ�าป็ระกันื่

กรุงศัรีอยิุธียิา 2,075.43 -        - 660.34 ไม่คำ�าป็ระกันื่

ริวม 7,205.43 444.07 571.01 1,359.29

รายช่ือผู้ถือหุ้น ข. (สายการบิน) และจำานวนหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก ประจำาปี 2562 มีดังน้ี

ผู้ถือหุ้น ข. จำานวนหุ้น

1. THAI AIRASIA COMPANY LIMITED 117,322

2. THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED 57,389

3. BANGKOK AIRWAYS PUBLIC COMPANY LIMITED 52,709

4. NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED 51,642

5. THAI LION MENTARI COMPANY LIMITED 50,575

6. THAI SMILE AIRWAYS COMPANY LIMITED 32,348

7. CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED 13,793

8. AIR ASIA SDN BHD 12,726

9. SPRING AIRLINES COMPANY LIMITED 10,016

10. THAI VIETJET AIR JOINT STOCK COMPANY LIMITED 9,442

11. สายิการบินื่อ่�นื่ ๆ อีกจำำานื่วนื่ 102 สายิการบินื่ รวม       192,038

ริวมผู้ถ่ือหุ้น	ข.	 600,000

หมายิเหตุิ:  รายิช่�อผ้้ถ่อหุ้นื่ที�มีการจัำดีสรรหุ้นื่ ณ วันื่ที� 1 สิงหาคม 2562

หน่ื่วยิ : ล้านื่บาท
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แผนงานโครงการสำาคัญในแผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2562-2566

แผนงานโครงการท่ีดำาเนินการแล้วเสร็จในปี 2562

1. โครงการจัดต้ังศูนย์บริหารเครือข่ายการจราจรทางอากาศ (ATM Network Management Centre)
(ริะยะเวลาด้ำาเนินก้าริปี	2557-2562	วงเงินริวมทั�งสิ�น	438.42	ล้านบาท)
บริษัทฯ จัำดีตัิ�งศ้ันื่ยิ์บริหารเคร่อข่ายิการจำราจำรทางอากาศั (ATM Network Management Centre) ควบค่้กับการให้บริการควบคุม 

จำราจำรทางอากาศั (Air Traffic Management Services) เพ่�อพัฒนื่าการให้บริการในื่การบริหารสภิาพคล่องจำราจำรทางอากาศั เพิ�มศัักยิภิาพ 
การใช้ห้วงอากาศัอยิ่างมีป็ระสิทธิีภิาพติามแนื่วคิดีการใช้ห้วงอากาศัแบบคล่องตัิว (Flexible Use of Airspace: FUA) โดียิการบริหาร 
จัำดีการข้อม้ลการบินื่ต่ิาง ๆ อยิ่างเป็็นื่ระบบ สอดีคล้องเช่�อมโยิงกันื่อยิ่างครบถ้วนื่ทุกส่วนื่เพ่�อเพิ�มขีดีความสามารถในื่การรองรับป็ริมาณ 
จำราจำรทางอากาศั และมีป็ระสิทธีิภิาพในื่การบริหารนื่่านื่ฟ้าให้สอดีคล้องกับขีดีความสามารถในื่การรองรับอากาศัยิานื่ (Airspace 
Capacity) ส่งผลให้เกิดีความป็ลอดีภัิยิในื่การให้บริการ ลดีภิาระงานื่ให้แก่เจ้ำาหน้ื่าที�ควบคุมจำราจำรทางอากาศั  

2. โครงการจัดสร้างหอบังคับการบิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดแทนของเดิม) พร้อมจัดหาและติดต้ัง 
 ระบบ/อุปกรณ์บริการจราจรทางอากาศ ณ หอบังคับการบินดอนเมืองแห่งใหม่

(ริะยะเวลาด้ำาเนินก้าริปี	2554-2562	วงเงินริวมทั�งสิ�น	286.53	ล้านบาท)
ติามที�บริษัทฯ ได้ีให้บริการจำราจำรทางอากาศั ณ ท่าอากาศัยิานื่ดีอนื่เม่อง โดียิเช่าพ่�นื่ที�สำานัื่กงานื่และอาคารหอบังคับการบินื่ดีอนื่เม่อง 

สำาหรับการป็ฏิิบัติิงานื่จำากบริษัท ท่าอากาศัยิานื่ไทยิ จำำากัดี (มหาชนื่) (ทอท.) ซ่ึ่�งติ่อมา ทอท. มีโครงการป็รับป็รุงและเป็ลี�ยินื่แป็ลง 
การใช้งานื่อาคารต่ิาง ๆ บริษัทฯ จ่ำงเห็นื่ว่าอาคารหอบังคับการบินื่ดีอนื่เม่อง มีข้อจำำากัดีเกี�ยิวกับพ่�นื่ที� ทำาให้ไม่สามารถป็รับป็รุงป็ระสิทธิี
ภิาพของระบบอุป็กรณ์ควบคุมจำราจำรทางอากาศัให้รองรับการให้บริการด้ีวยิเทคโนื่โลยิใีหม่ด้ีานื่การให้บริการการเดิีนื่อากาศัในื่อนื่าคติได้ี 

นื่อกจำากนีื่�  เพ่�อเป็ ็นื่การเฉลิมพระเกียิรติิพระบาทสมเด็ีจำ 
พระเจ้ำาอยิ้หั่ว เน่ื่�องในื่โอกาสพระราชพิธีีมหามงคลเฉลิมพระชนื่มพรรษา 
7 รอบ 5 ธัีนื่วาคม 2554 บริษัทฯ จ่ำงได้ีก่อสร้างหอบังคับการบินื่ใหม่ 
ณ ท่าอากาศัยิานื่ดีอนื่เม่อง (ทดีแทนื่ของเดีิม) พร้อมจำัดีหาและ 
ติิดี ตัิ� ง ระบบ/ อุป็กรณ ์บ ริการจำราจำรทางอากาศั ชุดีใหม ่ ที� มี 
เทคโนื่โลยิีทันื่สมัยิ สามารถให้ข้อม้ลเพ่�อใช้ในื่การควบคุมจำราจำร 
ทางอากาศั รวมถ่งการติิดีติามอากาศัยิานื่และยิานื่พาหนื่ะในื่สนื่ามบินื่ 
เพ่�อเพิ�มระดัีบความป็ลอดีภัิยิภิาคพ่�นื่ในื่สนื่ามบินื่ และเช่�อมโยิง 
ข้อม้ลแบบอัติโนื่มัติิและทำางานื่ร่วมกันื่ไดี้ทั�งกับหอบังคับการบินื่ 
สุวรรณภ้ิมิ ศ้ันื่ยิ์ควบคุมจำราจำรทางอากาศัเขติป็ระชิดีสนื่ามบินื่ 
กรุงเทพและเส ้นื่ทางบินื่ไดี ้อยิ ่างสมบ้รณ ์แบบ โดียิบริษัทฯ 
ยิั งคงใช ้ งานื่อาคารหอบังคับการบินื่เดีิมและอุป็กรณ ์ ที� มีอยิ้ ่ 
ในื่ป็ัจำจุำบันื่ติ่อไป็ ควบค้่กับหอบังคับการบินื่ใหม่ เพ่�อเสริมศัักยิภิาพ 
ในื่การควบคุมจำราจำรทางอากาศั และทำาหนื่้าที�เป็็นื่หอบังคับการบินื่ 
สำารองติ่างพ่�นื่ที� (Offsite Backup) ในื่กรณีเกิดีเหตุิฉุกเฉินื่ และเพิ�ม 
วิสัยิทัศันื่์ในื่การมองเห็นื่ในื่บริเวณอาคารเทียิบอากาศัยิานื่ดี้านื่ 
ทิศัเหน่ื่อด้ีวยิ โดียิการก่อสร้างอาคารหอบังคับการบินื่แล้วเสร็จำในื่เด่ีอนื่ 
กุมภิาพันื่ธ์ี 2557 และในื่ปี็ 2558 ได้ีดีำาเนิื่นื่การจัำดีหาและติิดีตัิ�งระบบ 
ควบคุมการส่�อสารดี้วยิเสียิง (Voice Communication Control 
System: VCCS) แล้วเสร็จำ ปี็ 2559 ได้ีดีำาเนิื่นื่การติิดีตัิ�งระบบ/อุป็กรณ์ 
บริการจำราจำรทางอากาศัชุดีใหม่แล้วเสร็จำ และทดีสอบเช่�อมโยิงกับ 
ระบบใหม่ทั�วป็ระเทศั ภิายิใติ้โครงการพัฒนื่าโครงสร้างพ่�นื่ฐานื่ระบบ 
บริการการเดีนิื่อากาศั รวมทั�งดีำาเนื่นิื่การทดีสอบระบบต่ิอเน่ื่�องแล้วเสรจ็ำ 
โดียิได้ีมีการเปิ็ดีใช้งานื่ระบบใหม่เป็็นื่ระบบหลักในื่ปี็ 2562
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3. ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเคร่ืองช่วยการเดินอากาศแบ DVOR/DME (Doppler Very High Frequency 
 Omni-directional Range/Distance Measuring Equipment) ณ ท่าอากาศยานชุมพร แม่สอด บุรีรัมย์  
 และกระบ่ี และการก่อสร้างอาคารสถานีเคร่ืองช่วยการเดนิอากาศ DVOR/DME ณ ท่าอากาศยานแม่สอด (ทดแทน)

(ริะยะเวลาด้ำาเนินก้าริปี	2558-2562	วงเงินริวมทั�งสิ�น	111.14	ล้านบาท)
เพ่�อเป็ลี�ยินื่ทดีแทนื่อุป็กรณ์ที�มีอายิกุารใช้งานื่มากกว่า 15 ปี็ และป็ระสิทธิีภิาพในื่การทำางานื่โดียิรวมเริ�มลดีลง ซ่ึ่�งมีการซ่ึ่อมบำารุงเชิงแก้ไข 

(Corrective Maintenance) ในื่กรณีฉุกเฉินื่เพิ�มข่�นื่ ดัีงนัื่�นื่ บริษัทฯ จ่ำงจำำาเป็็นื่ติ้องจัำดีหาอุป็กรณ์เคร่�องช่วยิการเดิีนื่อากาศั DVOR/
DME ทดีแทนื่ของเดิีม ณ ท่าอากาศัยิานื่ชุมพร แม่สอดี บุรีรัมยิ์ และกระบี�รวม 4 แห่ง รวมทั�งก่อสร้างอาคารสถานีื่เคร่�องช่วยิการเดิีนื่ 
อากาศั DVOR/DME ณ ท่าอากาศัยิานื่แม่สอดี เพ่�อทดีแทนื่ของเดีิมติามแผนื่ป็รับป็รุงท่าอากาศัยิานื่แม่สอดี ซ่ึ่�งไดี้ดีำาเนื่ินื่การก่อสร้าง 
อาคารสถานีื่ DVOR/DME ที�ท่าอากาศัยิานื่แม่สอดีแล้วเสร็จำในื่เด่ีอนื่มิถุนื่ายินื่ 2560 และในื่ปี็ 2561 ได้ีดีำาเนิื่นื่การผ้กพันื่สัญญาจัำดีหา 
ระบบอุป็กรณ์ รวมทั�งไดี้ดีำาเนิื่นื่การติิดีตัิ�งและบินื่ทดีสอบที�ท่าอากาศัยิานื่แม่สอดีและกระบี�แล้ว โดียิในื่ป็ี 2562 ไดี้ดีำาเนิื่นื่การติิดีตัิ�ง/
ทดีสอบการทำางานื่ครบทุกพ่�นื่ที�แล้ว

4. จัดหาและติดต้ังระบบข้อมูลการบินสำารองในกรณีฉุุกเฉิุน ณ ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก
(ริะยะเวลาด้ำาเนินก้าริปี	2561-2562	วงเงินทั�งสิ�น	39.17	ล้านบาท)
เพ่�อเป็็นื่ระบบสำารอง (Backup site) นื่อกเขติพ่�นื่ที�ทำาการส่วนื่กลาง ทุ่งมหาเมฆ ของระบบข้อม้ลการบินื่ซ่ึ่�งเป็็นื่ระบบสนัื่บสนุื่นื่การ

บริการการเดิีนื่อากาศั ซ่ึ่�งหากเกิดีเหตุิการณ์ฉุกเฉินื่ เช่นื่ ภัิยิธีรรมชาติิ ก่อการร้ายิ หร่อเหตุิวินื่าศัภัิยิต่ิาง ๆ อาจำส่งผลกระทบทำาให้การ 
ให้บริการข้อม้ลการบินื่หยิุดีชะงัก บริษัทฯ จ่ำงได้ีติิดีตัิ�งระบบสำารอง (Backup site) เพิ�มเติิม ณ ศ้ันื่ยิ์ควบคุมการบินื่พิษณุโลก ซ่ึ่�งเป็็นื่พ่�นื่ที� 
ที�มีความเหมาะสมทั�งทางดี้านื่กายิภิาพ โดียิมีระยิะทางไม่ห่างไกลจำากพ่�นื่ที�ติิดีตัิ�งระบบหลัก และมีความเสี�ยิงจำากภัิยิทางธีรรมชาติิ 
ค่อนื่ข้างติำ�า อีกทั�งอยิ้่ในื่บริเวณพ่�นื่ที�เฝ่้าระวังภัิยิคุกคามดี้านื่การก่อการร้ายิ นื่อกจำากนีื่�เพ่�อให้การติิดีติ่อกับสถานีื่ส่�อสารในื่ติ่างป็ระเทศั 
สามารถดีำาเนิื่นื่การได้ีโดียิสะดีวก รวดีเร็ว และมีป็ระสิทธิีภิาพส้ง บริษัทฯ ได้ีเติรียิมความพร้อมของระบบข่ายิส่�อสารดีาวเทียิมของสถานีื่ 
แม่ข่ายิสำารองภิาคพ่�นื่ดิีนื่ (Satellite standby hub) โดียิได้ีติิดีตัิ�งและเปิ็ดีใช้งานื่เป็็นื่ศ้ันื่ย์ิฝึ่กอบรมระบบข้อม้ลการบนิื่แล้วเสรจ็ำในื่ปี็ 2562

แผนงานโครงการท่ีอยู่ระหว่างดำาเนินการ

1. โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบบริการ 
 การเดินอากาศ

(ริะยะเวลาด้ำาเนินก้าริปี	 2555-2563	 วงเงินริวมทั�งสิ�น	 
	 4,460.31	ล้านบาท)

ในื่ปี็ 2562 บริษัทฯ ได้ีเริ�มใช้งานื่ระบบบริการการเดิีนื่อากาศั
ระบบใหม่เป็็นื่ระบบหลักแล้วป็ระกอบดี้วยิที�ศ้ันื่ยิ์ควบคุมการบินื่ 
เชียิงใหม่ ศ้ันื่ย์ิควบคุมการบินื่พิษณุโลก ศ้ันื่ย์ิควบคุมการบินื่อุดีรธีานีื่ 
ศ้ันื่ยิ ์ควบคุมการบินื่ภ้ิเก็ติ ศ้ันื่ยิ ์ควบคุมการบินื่หาดีใหญ ่
ศ้ันื่ย์ิควบคุมจำราจำรทางอากาศัเขติสนื่ามบนิื่กรุงเทพ และศ้ันื่ย์ิควบคุม 
จำราจำรทางอากาศัเขติป็ระชิดีสนื่ามบินื่ภ้ิมิภิาค รวมทั�งหอบังคับ 
การบินื่ทั�วป็ระเทศั สำาหรับในื่ส่วนื่ของศ้ันื่ยิ์ควบคุมจำราจำรทาง 
อากาศัเส้นื่ทางบินื่กรุงเทพ อยิ้ ่ระหว่างการทบทวนื่แผนื่การ 
ฝึ่กอบรมให้ผ้้ป็ฏิิบัติิงานื่เพิ�มข่�นื่ ทบทวนื่แผนื่ฉุกเฉินื่และอตัิรากำาลัง 
ให้สอดีคล้องกับข้อเสนื่อแนื่ะของสำานัื่กงานื่การบินื่พลเร่อนื่ 
แห่งป็ระเทศัไทยิ คาดีว่าจำะเปิ็ดีใช้งานื่ระบบใหม่ได้ีในื่ปี็ 2563
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2. จัดหาและติดต้ังระบบติดตามอากาศยานแบบ MLAT 
 ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และภูเก็ต

(ริะยะเวลาด้ำาเนินก้าริปี	2560-2565	วงเงินริวมทั�งสิ�น	240.90	
ล้านบาท)

เพ่�อเพิ�มความป็ลอดีภิยัิในื่การติรวจำสอบการรกุลำ�าเข้าทางวิ�งได้ีอย่ิาง
มีป็ระสิทธิีภิาพ บริษัทฯ จ่ำงพิจำารณานื่ำาระบบ Multilateration System 
(MLAT) ซ่ึ่�งเป็็นื่ระบบติรวจำจัำบการเคล่�อนื่ที�ของอากาศัยิานื่และ 
ยิานื่พาหนื่ะในื่บริเวณทางวิ�ง ทางขับและลานื่จำอดีเข้ามาใช้งานื่สำาหรับ 
ท่าอากาศัยิานื่ภ้ิมิภิาคที�มีอากาศัยิานื่ใช้บริการหนื่าแน่ื่นื่ โดียิระบบ MLAT 
ถ้กพัฒนื่าดี้วยิเทคโนื่โลยิีแบบใหม่ ที�ทำาให้สามารถแสดีงข้อม้ลไดี้ทั�ง 
ติำาแหนื่่ง ช่�อของอากาศัยิานื่และยิานื่พาหนื่ะรวมทั�งค่าติำาแหนื่่งของ 
อากาศัยิานื่ที�ถ้กต้ิอง แม่นื่ยิำา รวมทั�งความสามารถในื่การแจ้ำงเต่ิอนื่กรณี
อากาศัยิานื่รุกลำ�าเข้าไป็ในื่ทางวิ�ง (Runway Incursion) โดียิในื่ปี็ 2560 
ได้ีดีำาเนิื่นื่การทบทวนื่พ่�นื่ที�ในื่การดีำาเนิื่นื่งานื่ให้เหมาะสมกับแผนื่การพัฒนื่า 
ท่าอากาศัยิานื่ทั�ง 2 แห่ง โดียิในื่ป็ี 2561-2562 อยิ้่ระหว่างจัำดีทำา 
รายิละเอียิดีและข้อกำาหนื่ดีทางเทคนื่คิของอปุ็กรณ์ค่้ขนื่านื่กบัการขอใช้ 
พ่�นื่ที�ติิดีตัิ�งอุป็กรณ์จำากท่าอากาศัยิานื่ทั�ง 2 แห่ง คาดีว่าจำะลงนื่าม 
สัญญาจำัดีหาอุป็กรณ์ในื่ป็ี 2563 และติิดีตัิ�งทดีสอบระบบแล้วเสร็จำ 
ในื่ปี็ 2565

3. จัดหาพร้อมติดต้ังระบบอุปกรณ์ส่ือสาร สนับสนุนระบบติดตามอากาศยาน MLAT ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่และภูเก็ต
(ริะยะเวลาด้ำาเนินก้าริปี	2562-2564	วงเงินริวมทั�งสิ�น	38.40	ล้านบาท)
เพ่�อเพิ�มป็ระสิทธิีภิาพการให้บริการควบคุมจำราจำรในื่ส่วนื่งานื่ภิาคพ่�นื่ ให้เหมาะสมและสอดีคล้องติามความหนื่าแน่ื่นื่ของอากาศัยิานื่ 

ณ ท่าอากาศัยิานื่เชียิงใหม่และภ้ิเก็ติ โดียิมีการติิดีตัิ�งระบบ MLAT ซ่ึ่�งจำำาเป็็นื่ติ้องมีข่ายิส่�อสารรองรับระบบดีังกล่าวเพ่�อสนื่ับสนืุ่นื่ 
การให้บริการจำราจำรทางอากาศัไดี้อยิ่างมีป็ระสิทธีิภิาพโดียิไดี้ดีำาเนื่ินื่การทบทวนื่พ่�นื่ที�ในื่การดีำาเนื่ินื่งานื่ให้เหมาะสมกับแผนื่การพัฒนื่า 
ท่าอากาศัยิานื่ทั�ง 2 แห่ง โดียิในื่ปี็ 2562 อยิ้่ระหว่างจัำดีทำารายิละเอียิดีและข้อกำาหนื่ดีทางเทคนิื่คของอุป็กรณ์ให้สอดีคล้องกับติำาแหน่ื่ง 
ติิดีตัิ�งระบบ MLAT และจำะดีำาเนิื่นื่การจัำดีหาและติิดีตัิ�งระบบอุป็กรณ์ส่�อสารสนัื่บสนุื่นื่ระบบติิดีติามอากาศัยิานื่ดัีงกล่าวในื่ปี็ 2563-2564

4. การสนับสนุนการดำาเนินงานด้านการบริหารจราจรทางอากาศภายใต้แผนจัดต้ังตลาดการบินร่วมอาเซีียน 
 และแนวคิดห้วงอากาศอาเซีียนไร้รอยต่อ

(ริะยะเวลาด้ำาเนินก้าริปี	2559-2563)
ด้ีวยิการมีแผนื่จัำดีตัิ�งติลาดีการบินื่ร่วมอาเซีึ่ยินื่ (ASEAN Single Aviation Market: ASAM) และการจัำดีแบ่งให้มีการดีำาเนิื่นื่งานื่ด้ีานื่ Air 

Traffic Management: ATM เป็็นื่หน่ื่�งในื่งานื่สำาคัญลำาดัีบต้ินื่ในื่ด้ีานื่เทคนิื่ค โดียิบริษัทฯ ได้ีเข้าร่วมป็ระชุมคณะทำางานื่ขนื่ส่งทางอากาศั
ของอาเซีึ่ยินื่ (ASEAN Air Transport Working Group: ATWG) ตัิ�งแต่ิปี็ 2552 เร่�อยิมา ในื่ฐานื่ะผ้้สนัื่บสนุื่นื่คณะผ้้แทนื่ของป็ระเทศัไทยิ 
และมีบทบาทสำาคัญในื่การพิจำารณา/นื่ำาเสนื่อ/ร่วมดีำาเนิื่นื่งานื่ในื่เวทีอาเซีึ่ยินื่มาโดียิติลอดี โดียิในื่ปี็ 2561 บริษัทฯ ร่วมกับป็ระเทศัอาเซีึ่ยินื่ 
จัำดีทำาแผนื่แม่บทการบรหิารจำราจำรทางอากาศัอาเซีึ่ยินื่ (ASEAN ATM Master Plan) แล้วเสรจ็ำ ซ่ึ่�งเป็็นื่กิจำกรรมสำาคัญภิายิใต้ิแผนื่ยิทุธีศัาสติร์ 
การขนื่ส่งอาเซีึ่ยินื่ 2559-2562 (ASEAN Transport Strategic Plan: ATSP 2016-2025) บริษัทฯ ได้ีผลักดัีนื่การดีำาเนิื่นื่งานื่ภิายิใต้ิแผนื่ 
ASEAN ATM Master Plan เชิงรุกตัิ�งแต่ิปี็ 2561 เป็็นื่ต้ินื่มาและยิังคงดีำาเนิื่นื่งานื่ต่ิอในื่ปี็ 2562 เพ่�อสนัื่บสนุื่นื่งานื่ด้ีานื่การบริหารจำราจำร 
ทางอากาศัภิายิใต้ิแผนื่ ASAM ผ่านื่การเข้าป็ระชุม ASEAN Air Transport Technical Cooperation Sub-Working Group (ATTC) 
การป็ระชมุ ATM Strategic Planning Group (ATM SPG) และกจิำกรรมโครงการความร่วมม่ออาเซีึ่ยินื่ เช่นื่ โครงการ Enhanced ASEAN 
Regional Integration Support from the European Union (ARISE Plus) รวมทั�งการป็ระชุม ATWG ทุกครั�ง พร้อมกับร่วมสังเกติการณ์ 
การป็ระชุมระดัีบส้งของอาเซีึ่ยินื่ในื่โอกาสที�เหมาะสม ดีำาเนิื่นื่งานื่และ/หร่อสนัื่บสนุื่นื่การดีำาเนิื่นื่งานื่แก่สำานัื่กงานื่การบินื่พลเร่อนื่ 
แห่งป็ระเทศัไทยิติามแผนื่งานื่อาเซีึ่ยินื่ในื่ด้ีานื่ ATM อยิ่างต่ิอเน่ื่�อง
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5. จัดหาและติดต้ังเทคโนโลยีบริหารจัดการข้อมูล Aeronautical Information Management (AIM)
(ริะยะเวลาด้ำาเนินก้าริปี	2561-2563	วงเงินทั�งสิ�น	59.05	ล้านบาท)
เพ่�อเพิ�มป็ระสิทธิีภิาพในื่การบริหารจัำดีการข้อม้ลข่าวสารการเดิีนื่อากาศัที�เกี�ยิวข้องกับกิจำการบินื่ Aeronautical Information 

Management (AIM) จำากมาติรฐานื่เทคโนื่โลยิสีมัยิใหม่ที�มุ่งเน้ื่นื่การใช้ป็ระโยิชน์ื่จำากเทคโนื่โลยิทีางอิเล็กทรอนิื่กส์ รวมทั�งสอดีคล้องติาม 
แนื่วทางการป็รับป็รุงร้ป็แบบการบริหารจัำดีการข้อม้ลข่าวสารการเดิีนื่อากาศัที�เกี�ยิวข้องกับกิจำการบินื่ให้มีความทันื่สมัยิยิิ�งข่�นื่ขององค์การ 
การบินื่พลเร่อนื่ระหว่างป็ระเทศั โดียิในื่ปี็ 2562 ได้ีลงนื่ามสัญญาแล้ว คาดีว่าจำะติิดีตัิ�งและทดีสอบการทำางานื่ของระบบแล้วเสร็จำในื่ปี็ 2563

6. พัฒนาการให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศเขตประชิดสนามบิน (Approach Control Service) 
 ณ ศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน

(ริะยะเวลาด้ำาเนินก้าริปี	2561-2563	วงเงินทั�งสิ�น	134.72	ล้านบาท)
เพ่�อเพิ�มป็ระสิทธิีภิาพการให้บริการจำราจำรทางอากาศัให้มีเทคโนื่โลยิีสอดีคล้องกับระบบ/อุป็กรณ์ที�ติิดีตัิ�งติามโครงการลงทุนื่พัฒนื่า 

โครงสร้างพ่�นื่ฐานื่ระบบบรกิารการเดีนิื่อากาศัของบรษัิทฯ โดียิสามารถเช่�อมต่ิอการส่�อสารข้อม้ลการเดิีนื่อากาศัได้ีอย่ิางครบถ้วนื่ สมบ้รณ์แบบ 
และเป็็นื่มาติรฐานื่เดีียิวกันื่ทั�วป็ระเทศัรวมทั�งเพ่�อการพัฒนื่าศ้ันื่ย์ิควบคุมการบินื่หัวหินื่ให้พร้อมรองรับการเพิ�มขยิายิศัักยิภิาพและขดีีความ 
สามารถในื่การให้บริการการเดิีนื่อากาศัติามการขยิายิติัวของป็ริมาณเที�ยิวบินื่ที�เติิบโติข่�นื่ในื่อนื่าคติ ซ่ึ่�งสอดีคล้องกับแนื่วนื่โยิบายิของ 
รัฐบาลในื่การพัฒนื่าท่าอากาศัยิานื่หัวหินื่ให้รองรับการบินื่ในื่เชิงพาณิชยิ์อยิ่างเต็ิมร้ป็แบบ โดียิในื่ปี็ 2562 ได้ีลงนื่ามสัญญาจัำดีหาระบบ 
อุป็กรณ์ และทยิอยิส่งมอบระบบ/อุป็กรณ์ติามสัญญาแล้ว ซ่ึ่�งคาดีว่าจำะดีำาเนิื่นื่การติิดีตัิ�ง/ทดีสอบระบบแล้วเสร็จำในื่ปี็ 2563
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แผนงานโครงการสำาคัญท่ีคาดว่าจะลงทุนภายใน 3 ปีข้างหน้า

1. จัดสร้างอาคารสำานักงานใหม่ (AEROTHAI COMPLEX) ณ สำานักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ
(ริะยะเวลาด้ำาเนินก้าริปี	พ.ศ.	2557-2566	วงเงินริวมทั�งสิ�น	1,097.41	ล้านบาท)
จำากปั็ญหาของข้อจำำากัดีเร่�องพ่�นื่ที�ใช้สอยิภิายิในื่บริเวณสำานัื่กงานื่ใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ รวมทั�งนื่โยิบายิในื่อนื่าคติของบริษัทฯ ในื่การเพิ�ม

ศัักยิภิาพและขดีีความสามารถในื่การแข่งขนัื่ให้กับป็ระเทศั ในื่ด้ีานื่บคุลากรและการสร้างงานื่นื่วตัิกรรม บรษัิทฯ จ่ำงมีแนื่วคดิีในื่การจำดัีตัิ�ง 
ATM Professional Centre ซ่ึ่�งจำะป็ระกอบดี้วยิ สถานื่ที�/ระบบ/อุป็กรณ์ ในื่การพัฒนื่าบุคลากรดี้านื่บริการการเดิีนื่อากาศั และการ
สร้างงานื่วิจัำยิและพัฒนื่าให้มีมาติรฐานื่เทียิบเท่าสากล เพ่�อแก้ป็ัญหาและพัฒนื่าระบบงานื่ติ่าง ๆ ที�จำำาเป็็นื่ และสำาคัญสำาหรับบริษัทฯ 
ในื่อนื่าคติจ่ำงจำำาเป็็นื่ต้ิองเพิ�มพ่�นื่ที�ใช้สอยิภิายิในื่ของสำานัื่กงานื่ใหญ่ให้สามารถรองรบัการป็ฏิิบัติิงานื่ของพนื่กังานื่ในื่ปั็จำจุำบันื่และในื่อนื่าคติ 
ทั�งนีื่�เม่�อเป็ิดีใช้งานื่ศ้ันื่ยิ์บริหารจำราจำรทางอากาศั (Air Traffic Management Center: ATMC) จำำาเป็็นื่ติ้องจัำดีสรรพ่�นื่ที�ใช้งานื่ให้เป็น็ื่ 
สัดีส่วนื่ และจัำดีทำา Zoning พ่�นื่ที�ให้สอดีคล้องกับการรักษาความป็ลอดีภัิยิติามมาติรฐานื่สากล รวมทั�งสอดีคล้องกับการดีำาเนิื่นื่นื่โยิบายิ 
ติ่าง ๆ โดียิในื่ป็ี 2561 ไดี้ทบทวนื่ความติ้องการใช้งานื่ให้สอดีคล้องกับสภิาพแวดีล้อมในื่ป็ัจำจุำบันื่ เพ่�อจัำดีจำ้างที�ป็ร่กษาออกแบบและ 
จัำดีทำาแบบสำาหรับก่อสร้างอาคาร AEROTHAI COMPLEX แล้วเสร็จำในื่ปี็ 2562 บริษัทฯ  อยิ้ร่ะหว่างการทบทวนื่ขอบเขติงานื่จ้ำางออกแบบและ 
จัำดีทำาแบบก่อสร้างอาคารสำานัื่กงานื่ใหม่ (AEROTHAI COMPLEX) ณ สำานัื่กงานื่ใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ โดียิคาดีว่าในื่ปี็ 2563 จำะสามารถ 
ลงนื่ามว่าจ้ำางออกแบบและจัำดีทำาแบบก่อสร้างอาคารฯ ได้ี

2. ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเคร่ืองช่วยการเดินอากาศแบบ DVOR/DME (ทดแทน) ณ ท่าอากาศยานลำาปาง 
 นราธิวาส เพชรบูรณ์ ร้อยเอ็ด นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี

(ริะยะเวลาด้ำาเนินก้าริปี	พ.ศ.	2560-2564	วงเงินริวมทั�งสิ�น	147.47	ล้านบาท)
เพ่�อเป็ลี�ยินื่ทดีแทนื่อุป็กรณ์ที�มีอายิุการใช้งานื่มากกว่า 15 ป็ี และมีป็ระสิทธีิภิาพในื่การทำางานื่โดียิรวมเริ�มลดีลง ซ่ึ่�งติ้องมีการ 

ซึ่่อมบำารุงเชิงแก้ไข (Corrective Maintenance) ในื่กรณีฉุกเฉินื่เพิ�มข่�นื่ ดัีงนัื่�นื่ บริษัทฯ จ่ำงจำำาเป็็นื่ติ้องจัำดีหาอุป็กรณ์เคร่�องช่วยิการ 
เดิีนื่อากาศั DVOR/DME ทดีแทนื่ของเดิีม ณ ท่าอากาศัยิานื่ลำาป็าง นื่ราธิีวาส เพชรบ้รณ์ ร้อยิเอ็ดี นื่ครศัรีธีรรมราช และสุราษฎร์ธีานีื่ 
รวม 6 แห่ง ในื่ปี็ 2561 ดีำาเนิื่นื่การจัำดีหา แต่ิไม่มีผ้้ผ่านื่คุณสมบัติิทางเทคนิื่ค โดียิในื่ปี็ 2562 ได้ีดีำาเนิื่นื่การจัำดีหาใหม่ ปั็จำจุำบันื่อยิ้ร่ะหว่างการ 
พิจำารณาผล คาดีว่าจำะลงนื่ามสัญญาในื่ปี็ 2563 
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3. จัดสร้างอาคารหอบังคับการบิน อาคารสถานีเคร่ืองช่วยการเดนิอากาศ DVOR/DME และอาคารบ้านพักพนักงาน  
 ณ ท่าอากาศยานเบตง

(ริะยะเวลาด้ำาเนินก้าริปี	พ.ศ.	2561-2564	วงเงินริวมทั�งสิ�น	130.26	ล้านบาท)
ติามที�คณะรัฐมนื่ติรี เห็นื่ชอบโครงการก่อสร้างสนื่ามบินื่เบติง จัำงหวัดียิะลา ของกรมท่าอากาศัยิานื่ ดัีงนัื่�นื่บริษัทฯ จ่ำงจำำาเป็็นื่ต้ิองทำาการ 

ก่อสร้างอาคารหอบังคับการบินื่ สถานีื่เคร่�องช่วยิการเดิีนื่อากาศั DVOR/DME และอาคารบ้านื่พักพนัื่กงานื่ ณ ท่าอากาศัยิานื่เบติง 
จัำงหวัดียิะลา เพ่�อรองรับการเปิ็ดีใช้งานื่ ณ ท่าอากาศัยิานื่เบติง โดียิในื่ปี็ 2561 บริษัทฯ ได้ีป็ระสานื่งานื่กับกรมท่าอากาศัยิานื่ในื่การพิจำารณา 
อนุื่ญาติให้ใช้พ่�นื่ที�ก่อสร้าง รวมทั�งบริษัทฯ อยิ้่ระหว่างการสำารวจำพ่�นื่ที�เพิ�มเติิมสำาหรับเป็็นื่พ่�นื่ที�ทางเล่อกในื่การก่อสร้างสถานีื่เคร่�องช่วยิ 
การเดิีนื่อากาศั DVOR/DME และในื่ปี็ 2562 บริษัทฯ ได้ีลงนื่ามสัญญาจ้ำางงานื่ก่อสร้างอาคารหอบังคับการบินื่และอาคารสนัื่บสนุื่นื่แล้ว 
โดียิผ้้รับจำ้างอยิ้่ระหว่างดีำาเนิื่นื่การติามสัญญา คาดีว่าจำะแล้วเสร็จำกลางป็ี 2563 เพ่�อให้พร้อมเป็ิดีใช้งานื่ท่าอากาศัยิานื่ในื่เด่ีอนื่ 
มิถุนื่ายินื่ 2563
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1. การประชุม CANSO Global Safety Work Group ภายใต้ CANSO Safety Standing Committee (SSC)  
 ได้แก่ การประชุม Safety Performance Measurement Workgroup (SPMWG) และการประชุม 
 Future Safety Development Workgroup (FSDWG)

บริษัทฯ ได้ีรับเกียิรติิเป็็นื่เจ้ำาภิาพการจัำดีป็ระชุมขององค์กร Civil Air Navigation Services Organisation (CANSO) ซ่ึ่�งเป็็นื่การ 
ป็ระชุมภิายิใต้ิ CANSO Safety Standing Committee (SSC) ได้ีแก่ การป็ระชุม Safety Performance Measurement Workgroup 
(SPMWG) และการป็ระชุม Future Safety Development Workgroup (FSDWG)ระหว่างวันื่ที� 29 เมษายินื่ - 3 พฤษภิาคม 2562 
ณ โรงแรม Renaissance กรุงเทพฯ การป็ระชุมของคณะทำางานื่ 2 Workgroups มีวัติถุป็ระสงค์เพ่�อให้ผ้้แทนื่จำากหน่ื่วยิงานื่สมาชิกทางด้ีานื่ 
ATM Safety เข้าร่วมป็ระชุมเพ่�อหาร่อและแลกเป็ลี�ยินื่ข้อม้ลด้ีานื่ ATM Safety เพ่�อนื่ำาผลลัพธ์ีของการป็ระชุมไป็นื่ำาเสนื่อต่ิอ SSC ต่ิอไป็

 การดำาเนินงาน/ผลสำาเร็จของการประชุม
การป็ระชุมเป็็นื่ไป็ดี้วยิความเรียิบร้อยิและป็ระสบความสำาเร็จำติามวัติถุป็ระสงค์ในื่การแลกเป็ลี�ยินื่ข้อม้ลความคิดีเห็นื่ทางดี้านื่ 

การบรหิารด้ีานื่ความป็ลอดีภิยัิ การติิดีติามกลยิทุธ์ีในื่การพฒันื่าความป็ลอดีภิยัิที�เป็็นื่ Best Practice จำาก Safety Experts ของหน่ื่วยิงานื่ 
ให้บริการการเดิีนื่อากาศัสมาชิก CANSO แติ่ละภ้ิมิภิาค และการร่วมกำาหนื่ดียุิทธีศัาสติร์ดี้านื่ความป็ลอดีภัิยิ รวมถ่งการร่วมจัำดีทำา 
Safety Standing Committee Work Plan อีกทั�งการได้ีนื่ำาข้อม้ลที�มีป็ระโยิชน์ื่จำากการป็ระชุมมาป็รับใช้ในื่งานื่บริหารความป็ลอดีภัิยิ 
ของบริษัทฯ ต่ิอไป็

2. การประชุม The Twenty-Eighth Aviation Consultative Committee (Malaysia-Thailand) Meeting  
 (ACC/28)

การป็ระชุมจัำดีข่�นื่ระหว่างวันื่ที� 12-15 พฤศัจิำกายินื่ 2562 ณ โรงแรม Holiday Inn Resort จัำงหวัดีกระบี� เป็็นื่การป็ระชุมซ่ึ่�งบริษัทฯ 
และสำานัื่กงานื่การบินื่พลเร่อนื่แห่งป็ระเทศัมาเลเซีึ่ยิ (Civil Aviation Authority of Malaysia) ได้ีมีข้อติกลงร่วมกันื่ให้มีข่�นื่เป็็นื่พิเศัษ 
ส่บเน่ื่�องจำากการป็ระชุม Aviation Consultative Committee (ACC) ที� บริษัทฯ และ DCA Malaysia สลับกันื่เป็็นื่เจ้ำาภิาพในื่การจัำดีป็ระชุม 
ร่วมกันื่เป็็นื่ป็ระจำำาทุกปี็ (ปี็ละ 2 ครั�ง) เพ่�อเพิ�มศัักยิภิาพด้ีานื่การบริหารการจำราจำรทางอากาศั ระหว่างป็ระเทศัไทยิกับป็ระเทศัมาเลเซีึ่ยิ 
รวมถ่งการหาร่อร่วมกันื่เพ่�อสานื่ติ่อการดีำาเนื่ินื่งานื่จำากการป็ระชุมครั�งที�ผ่านื่มาให้เกิดีความติ่อเน่ื่�อง และเป็็นื่ไป็ติามข้อติกลงของ 
ทั�งสองหน่ื่วยิงานื่ โดียิอยิ้่บนื่พ่�นื่ฐานื่ของผลป็ระโยิชน์ื่ร่วมกันื่

การป็ระชุม CANSO Global Safety Work Group ภิายิใต้ิ CANSO Safety Standing Committee

บทบาทสำาคัญในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และอ่ืนๆ 
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การป็ระชุม The Seventh Meeting of Air Traffic Management Operations Panel Working Group (ATMOPSP WG/7)

การป็ระชุม The Twenty-Eighth Aviation Consultative Committee 
(Malaysia-Thailand) Meeting (ACC/28)

 การดำาเนินงาน/ผลสำาเร็จของการประชุม
ทำาให ้ เ กิดีการแลกเป็ลี�ยินื่ข ้อคิดีเห็นื่ในื่การป็ฏิิบัติิงานื่ 

การจัำดีทำาและการใช้งานื่เส้นื่ทางบินื่แบบ Uni-Directional 
การกำาหนื่ดี Operational Procedure ความค่บหนื่ ้า 
แผนื่ดีำาเนื่นิื่การเร่�อง ATS Inter-Facility Data Communication 
(AIDC) การร่าง Air Traffic Service Coordination Procedure 
(ATSCP) รายิงานื่ความค่บหนื่้าแผนื่การแลกเป็ลี�ยินื่ข้อม้ลเรดีาร์ 
และทบทวนื่แก้ไขข้อติกลงต่ิาง ๆ ซ่ึ่�งเป็็นื่ป็ระโยิชน์ื่ต่ิอการดีำาเนิื่นื่ 
การจำราจำรทางอากาศัและเพิ�มศัักยิภิาพดี้านื่การบริหารการ 
จำราจำรทางอากาศั (Air Traffic Management)

3. การประชุม The Seventh Meeting of Air Traffic Management Operations Panel Working Group  
 (ATMOPSP WG/7)

การป็ระชุมจัำดีข่�นื่ระหว่างวันื่ที� 29 เมษายินื่ - 3 พฤษภิาคม 2562 ณ โรงแรม St.Regis จัำงหวัดีกรุงเทพฯ เป็็นื่เวทีการป็ระชุม 
ระดีบัส้งดีำาเนื่นิื่การจำดัีทำาบทสรปุ็/รายิงานื่ติามบทวเิคราะห์และการติดัีสินื่ใจำในื่หวัข้อเกี�ยิวกับการพฒันื่าการบรหิารการจำราจำรทางอากาศั 
ภิายิใต้ิการมอบหมายิจำากคณะกรรมาธิีการการเดิีนื่อากาศั (Air Navigation Commission: ANC) การป็ระชุมดัีงกล่าวจัำดีข่�นื่เป็็นื่ป็ระจำำา 
ป็ีละ 2 ครั�ง โดียิการป็ระชุมครั�งนีื่�เป็็นื่การป็ระชุมเพ่�อรวบรวมผลการดีำาเนื่ินื่งานื่ในื่เวทีที�ผ่านื่มาและจำัดีทำาบทสรุป็ก่อนื่นื่ำาเสนื่อ ANC 
เพ่�อใช้ในื่การป็ระชุม 40th ICAO Assembly ในื่เด่ีอนื่ตุิลาคม 2562 

 การดำาเนินงาน/ผลสำาเร็จของการประชุม
มีการนื่ำาเสนื่อและหาร่อในื่เชิงล่กกับ Task list ดี้านื่ ATM ที� ANC ไดี้รับมอบหมายิให้ ATMOPSP ศ่ักษาโดียิเฉพาะ 

อน่ื่�งผลการศ่ักษาจำะถ้ก ANC นื่ำาไป็พิจำารณาก่อนื่ที�จำะมีการนื่ำาเสนื่อในื่การป็ระชุม 40th ICAO Assembly เพ่�อออกเป็็นื่มาติรการ/ 
มาติรฐานื่ของ ICAO เพ่�อรัฐต่ิาง ๆ จำะได้ีนื่ำาไป็ป็ฏิิบัติิใช้ทั�วกันื่
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การป็ระชุม The Sixth Meeting of Aeronautical Communication System Implementation Coordination Group of APANPIRG (ACSICG/6)

4. การประชุม The Sixth Meeting of Aeronautical Communication System Implementation 
 Coordination Group of APANPIRG (ACSICG/6)

บริษัทฯ เป็็นื่เจำ้าภิาพจัำดีการป็ระชุม The Sixth Meeting of Aeronautical Communication System Implementation 
Coordination Group of APANPIRG (ACSICG/6) ระหว่างวันื่ที� 13-15 พฤษภิาคม 2562 ณ โรงแรม Marriott Marquis Queen’s Park 
สุขุมวิท กรุงเทพฯ

 การดำาเนินงาน/ผลสำาเร็จของการประชุม
การป็ระชุมนีื่�มีจุำดีป็ระสงค์เพ่�อสนัื่บสนุื่นื่การดีำาเนิื่นื่งานื่ของ Asia and Pacific (APAC) ATN และทำาให้มั�นื่ใจำว่าการส่�อสารหลัก 

ที�จำำาเป็็นื่ยิังคงสนัื่บสนุื่นื่ ICAO Operational Requirement สำาหรับการแลกเป็ลี�ยินื่และการบริหารข้อม้ลการบินื่ นื่อกจำากนัื่�นื่ 
การป็ระชุมยิังมีการติิดีติามความค่บหน้ื่าของแผนื่การดีำาเนิื่นื่งานื่ที�เกี�ยิวข้องกับ Ground/Ground Communication Infrastructure 
ในื่ภ้ิมิภิาคเอเชียิและแป็ซิึ่ฟิกด้ีวยิ โดียิการป็ระชุม ACSICG จำะรายิงานื่ไป็ยิังการป็ระชุม APANPIRG ผ่านื่การป็ระชุม Communication 
Navigation Subgroup (CNS)

ทั�งนีื่� ในื่การป็ระชุมดีังกล่าว บริษัทฯ ไดี้มีโอกาสแสดีงบทบาทเชิงรุก/การเป็็นื่ผ้้นื่ำาในื่เร่�องการดีำาเนื่ินื่การดี้านื่ Aeronautical 
Communication เช่นื่ AMHS/ATN และ CRV ด้ีวยิ

5. การประชุม Technical Interchange Meeting (TIM/3) คร้ังท่ี 3 ภายใต้การสาธิต SWIM in ASEAN  
 Demonstration 

บริษัทฯ เป็็นื่เจำ้าภิาพจัำดีการป็ระชุม Technical Interchange Meeting (TIM/3) ครั�งที� 3 ภิายิใติ้การสาธิีติ SWIM in ASEAN 
Demonstration ระหว่างวันื่ที� 25-30 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม Mövenpick BDMS Wellness Resort Bangkok กรุงเทพฯ

การสาธีิติ SWIM in ASEAN Demonstration เป็็นื่โครงการภิายิใติ้กรอบความร่วมม่อระหว่างอาเซีึ่ยินื่และสหรัฐอเมริกา โดียิมี
วัติถุป็ระสงค์ในื่การสาธิีติหลักการของ SWIM แสดีงถ่งป็ระโยิชนื่์ในื่เชิงป็ฏิิบัติิการ และสาธิีติร้ป็แบบจำำาลองของการดีำาเนิื่นื่งานื่ดี้านื่ 
SWIM ในื่อาเซีึ่ยินื่และภ้ิมิภิาคเอเชียิแป็ซิึ่ฟิก ทั�งนีื่� เพ่�อให้มั�นื่ใจำว่าการเติรียิมการของรัฐภิาคีและหน่ื่วยิงานื่ที�เกี�ยิวข้องที�เข้าร่วมโครงการ 
จำะสามารถบรรลุเป็้าหมายิของการสาธิีติฯ ที�จำะเกิดีข่�นื่ในื่เด่ีอนื่พฤศัจิำกายินื่ 2562 การป็ระชุม TIM จ่ำงเป็็นื่หน่ื่�งในื่กิจำกรรมที�ให้โอกาส 
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ในื่การแลกเป็ลี�ยินื่ความคิดีเห็นื่ และไดี้รับความร้้ รวมถ่งความเข้าใจำถ่งมุมมองทั�งในื่ดี้านื่เทคนิื่คและป็ฏิิบัติิการที�จำำาเป็็นื่ในื่การสาธิีติฯ 
โดียิเฉพาะอยิ่างยิิ�งการป็ระชุม TIM ครั�งที� 3 นีื่� จำะมีการพิจำารณาความสำาเร็จำของการสาธิีติในื่ฐานื่ะเป็็นื่เวทีสำาหรับการหาร่อครั�งสุดีท้ายิ 
ในื่เร่�องความท้าทายิและแนื่วทางการแก้ไขร่วมกับป็ระเทศั/หน่ื่วยิงานื่ที�เข้าร่วมการสาธิีติฯ โดียิการป็ระชุม TIM ครั�งที� 3 มีวัติถุป็ระสงค์ ดัีงนีื่�
• เพ่�อทดีสอบสถานื่การณ์จำำาลองเชิงป็ฏิิบัติิการที�จัำดีเติรียิมไว้ร่วมกันื่ ทั�งในื่ส่วนื่ของโครงสร้างพ่�นื่ฐานื่ในื่ร้ป็แบบ GEMS (Global 

Enterprise Service) การเช่�อมต่ิอระบบของป็ระเทศั/หน่ื่วยิงานื่ที�เข้าร่วมการสาธิีติฯ และบริการแลกเป็ลี�ยินื่ข้อม้ลต่ิาง ๆ
• เพ่�ออภิิป็รายิ/หาร่อ/แลกเป็ลี�ยินื่/แบ่งป็ันื่ความร้้/ป็ระสบการณ์/ป็ัญหา/ข้อติิดีขัดี/แนื่วทางแก้ไขในื่การพัฒนื่า/ดีำาเนิื่นื่การติ่าง ๆ 

ไป็ส่้การสาธิีติฯ
• เพ่�อป็ระเมินื่ความพร้อมของแต่ิละป็ระเทศั/หน่ื่วยิงานื่ที�เข้าร่วมสาธิีติฯ
• เพ่�อหาร่อให้ได้ีข้อสรุป็สถานื่การณ์จำำาลองเชิงป็ฏิิบัติิการที�จำะมีการสาธิีติจำริง

บริษัทฯ ไดี้แสดีงบทบาทการเป็็นื่ผ้้นื่ำาร่วมกับ Civil Aviation Authority of Singapore (CAAS) สาธีารณรัฐสิงคโป็ร์ 
ในื่เร่�องการดีำาเนิื่นื่งานื่ดี้านื่ SWIM ในื่อาเซีึ่ยินื่และภ้ิมิภิาคเอเชียิแป็ซิึ่ฟิก เพ่�อให้เป็็นื่ไป็ติามแผนื่การพัฒนื่าระบบการเดิีนื่อากาศั 
ติามแผนื่การเดิีนื่อากาศัสากล (Global Air Navigation Plan) ส่วนื่แผนื่กลยุิทธี์ Aviation System Block Upgrades (ASBUs) 
ขององค์การการบินื่พลเร่อนื่ระหว่างป็ระเทศั

6. สัมมนาด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน เร่ือง การให้บริการข่าวอากาศการบินของประเทศไทยในฐานะ Thailand  
 NOC และ Bangkok ROC & RODB

บริษัทฯ เป็็นื่เจ้ำาภิาพจำดัีการสมัมนื่าด้ีานื่อตุุินิื่ยิมวิทยิาการบนิื่ เร่�อง การให้บรกิารข่าวอากาศัการบนิื่ของป็ระเทศัไทยิในื่ฐานื่ะ Thailand 
National OPMET Centre (NOC) และ Bangkok Regional OPMET Center (ROC) & Regional OPMET Data Bank (RODB) เม่�อวันื่ที� 
5 กันื่ยิายินื่ 2562 โดียิมีวัติถุป็ระสงค์เพ่�อพัฒนื่าระบบบริการข่าวอากาศัการบินื่ของป็ระเทศัไทยิให้เป็็นื่มาติรฐานื่สากล พร้อมทั�งสร้าง 
ความเข้าใจำในื่เร่�องการให้บริการข่าวอากาศัการบินื่ของป็ระเทศัไทยิในื่ฐานื่ะ Thailand National OPMET Centre (NOC) และ Bangkok 
Regional OPMET Center (ROC) & Regional OPMET Data Bank (RODB) ให้แก่ผ้้ผลิติข่าวอากาศั และผ้้ให้บริการที�เกี�ยิวข้อง 
ได้ีรับทราบและดีำาเนิื่นื่การในื่ทิศัทางเดีียิวกันื่ ซ่ึ่�งมีผ้้แทนื่จำากสำานัื่กงานื่การบินื่พลเร่อนื่แห่งป็ระเทศัไทยิ กรมควบคุมการป็ฏิิบัติิทางอากาศั 
กองการบินื่ทหารเร่อ และหน่ื่วยิงานื่ผลิติข้อม้ลอุตุินิื่ยิมวิทยิาการบินื่ กรมอุตุินิื่ยิมวิทยิา จำากทั�วป็ระเทศัเข้าร่วมในื่การสัมมนื่าดัีงกล่าว

การป็ระชุม Technical Interchange Meeting (TIM/3) ครั�งที� 3 ภิายิใต้ิการสาธิีติ SWIM in ASEAN Demonstration
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7. การลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง กองทัพอากาศ (ทอ.) กับ บริษัทฯ ฉุบับประจำาปี พ.ศ. 2561
เพ่�อเป็็นื่แนื่วทางในื่การทำางานื่ระหว่าง ทอ. กับ บริษัทฯ ในื่ดี้านื่วิธีีป็ฏิิบัติิการบินื่ เทคโนื่โลยิี และการพัฒนื่าบุคลากรร่วมกันื่ 

รวมทั�งบ้รณาการความร่วมม่อ เพ่�อให้ระบบการเดีนิื่อากาศัมปี็ระสทิธีภิิาพและความป็ลอดีภิยัิส้งสุดี ทั�งด้ีานื่การป็กป้็องอธีปิ็ไติยิของป็ระเทศั 
และการพัฒนื่าการเดิีนื่อากาศัในื่เชิงพาณิชยิ์ให้มีความป็ลอดีภัิยิ และเป็็นื่ไป็ติามมาติรฐานื่สากล โดียิบันื่ท่กข้อติกลงนีื่� มีการทบทวนื่ 
และลงนื่ามปี็ละครั�ง เพ่�อให้สอดีคล้องกับการป็ฏิิบัติิงานื่ในื่ปั็จำจุำบันื่

สัมมนื่าด้ีานื่อุตุินิื่ยิมวิทยิาการบินื่ เร่�อง การให้บริการข่าวอากาศัการบินื่ของป็ระเทศัไทยิในื่ฐานื่ะ Thailand NOC และ Bangkok ROC & RODB

การลงนื่ามบันื่ท่กข้อติกลง
พลอากาศัเอก ชัยิพฤกษ์ ดิีษยิะศัรินื่ ผ้้บัญชาการทหารอากาศั และนื่ายิสมน่ื่ก รงค์ทอง กรรมการผ้้อำานื่วยิการใหญ่บริษัทฯ 

ลงนื่ามในื่บันื่ท่กข้อติกลง เม่�อวันื่ที� 13 พฤศัจิำกายินื่ 2561 ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศั
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ผลการดำาเนินงานขององค์กร
บริการการเดินอากาศ

ปริมาณเท่ียวบินภายใน Bangkok FIR

ประเภทเที่ยวบิน
ปริมาณเที่ยวบิน ในปีงบประมาณ ปริมาณเที่ยวบินเปลี่ยนแปลง

2561 2562 เพิ่มขึ้น (+)
ลดลง (-)

เพิ่มขึ้น (+) %
ลดลง (-) %

เที�ยิวบินื่ระหว่างป็ระเทศั 486,077 510,451 24,374 5.0

เที�ยิวบินื่ภิายิในื่ป็ระเทศั 434,947 427,255 (7,692) (1.8)

เที�ยิวบินื่ผ่านื่นื่่านื่ฟ้า 106,665 108,035 1,370 1.3

ริวมจำานวนเที�ยวบินทั�งหมด้ 1,027,689 1,045,741 18,052 1.8

ป็ริมาณการจำราจำรทางอากาศัภิายิในื่ Bangkok FIR ในื่ป็ี 2562 มีป็ริมาณเที�ยิวบินื่ทั�งหมดีจำำานื่วนื่ 1,045,741 เที�ยิวบินื่ เพิ�มข่�นื่ 
ร้อยิละ 1.8 จำากปี็ที�ผ่านื่มา เป็็นื่จำำานื่วนื่ที�เพิ�มข่�นื่เท่ากับ 18,052 เที�ยิวบินื่ หร่อเฉลี�ยิ 49 เที�ยิวบินื่ต่ิอวันื่

ปริมาณเท่ียวบินข้ึนลง ณ สนามบิน (ท่ีมีปริมาณเท่ียวบินเฉุล่ียต่อวันมากท่ีสุด 4 อันดับแรก)

ปริมาณเท่ียวบินข้ึน/ลง
ณ สนามบิน สุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต เชียงใหม่

Flight	Type

International 287,727 106,597 62,537 25,125

Domestic 91,389 181,299 54,296 59,341

Type	of	Operation

S : Schedule 374,209 264,644 110,497 79,015

N : Non-Schedule 2,743 2,657 3,899 1,184

G : General 2,115 6,407 1,185 391

M : Military 28 13,227 1,106 2,745

X : Others 21 961 146 1,131

รวมปี็งบป็ระมาณ 2562 379,116 287,896 116,833 84,466

เฉลี�ยิต่ิอวันื่ 1,039 789 320 231

ร้ิอยละก้าริเปลี�ยนแปลงของเที�ยวบินเฉลี�ยต่อวัน
(ปีงบปริะมาณ์	2562/2561)

4.1 0.6 (0.9) 6.2
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ในื่ป็ีงบป็ระมาณ 2562 โครงการ 
Distr ibuted Multi-Nodal ATFM 
Network ได้ีขยิายิขนื่าดีข่�นื่ โดียิสนื่ามบินื่ 
นื่านื่าชาติิที�สามารถสนัื่บสนุื่นื่มาติรการ 
ATFM เข้าร่วมโครงการถ่ง 40 สนื่ามบินื่ 
จำากภิาพที�แสดีง นื่อกจำากสนื่ามบินื่ 
ระหว่างป็ระเทศัดีังกล่าวยิังมีสนื่ามบินื่ 
ภิายิในื่ป็ระเทศัไทยิอีก 26 สนื่ามบินื่ 
ให้บรกิาร ATFM อีกด้ีวยิเช่นื่กันื่ และขณะนีื่� 
โครงการฯ พัฒนื่าส้่ขั�นื่ติอนื่ดีำาเนิื่นื่การ
เช่�อมติ่อระบบสนื่ับสนุื่นื่บริการ ATFM 
ในื่ร้ป็แบบการดีำาเนิื่นื่การ System-Wide 
Information Management (SWIM) 
ซ่ึ่�งจำะไดี ้ ถ้กแสดีงในื่โครงการ SWIM 
i n  A S E A N  D e m o n s t r a t i o n 
ในื่เด่ีอนื่พฤศัจิำกายินื่ 2562 ณ ป็ระเทศั 
ไทยิและป็ระเทศัสิงคโป็ร์

รายิช่�อสนื่ามบินื่ที�เข้าร่วมโครงการ Distributed Multi-Nodal ATFM Network

บริการด้านบริหารความคล่องตัวจราจรทางอากาศ (Air Traffic Flow Management 
Service: ATFM Service)

ศ้ันื่ย์ิบริหารความคล่องตัิวจำราจำรทางอากาศักรุงเทพฯ (Bangkok ATFM Unit: Bangkok ATFMU) ให้บริการบริหารสภิาพคล่องจำราจำร 
ทางอากาศั สำาหรับเที�ยิวบินื่ทำาการบินื่ทั�งในื่ป็ระเทศัและเที�ยิวบินื่ระหว่างป็ระเทศัที�ทำาการบินื่เข้าส้่ท่าอากาศัยิานื่และนื่่านื่ฟ้าคับคั�ง 
ในื่ป็ระเทศัไทยิ และในื่พ่�นื่ที�โครงการ Distributed Multi-Nodal ATFM Network (เอเชียิติะวนัื่ออกเฉยีิงใต้ิ จีำนื่ภิาคใต้ิ ฮ่่องกง และมาเก๊า)

นื่อกจำากนัื่�นื่ Bangkok ATFMU ให้บริการบริหารสภิาพคล่องจำราจำรทางอากาศั สำาหรับเที�ยิวบินื่ที�ทำาการบินื่ผ่านื่นื่่านื่ฟ้าป็ระเทศั 
อัฟกานิื่สถานื่ ไป็ทางติะวันื่ติกในื่ช่วงเวลาที�มีป็ริมาณการบินื่คับคั�ง จำากเอเชียิติะวันื่ออกเฉียิงใติ้และเอเชียิใติ้ ทำาการบินื่ส้่ยุิโรป็ 
และจำากเอเชียิใต้ิ ทำาการบินื่ส่้อเมริกาเหน่ื่อ โดียิใช้ระบบ Bay of Bengal Cooperative ATFM System (BOBCAT)

บริษัทฯ ให้บริการบริหารสภิาพคล่องจำราจำรทางอากาศัต่ิาง ๆ โดียิใช้ระบบสนัื่บสนุื่นื่ที�พัฒนื่าข่�นื่เอง และป็ฏิิบัติิการภิายิใต้ิการด้ีแล
ของคณะทำางานื่ ICAO Asia-Pacific ATFM Steering Group

ในื่เด่ีอนื่พฤศัจิำกายินื่ 2562 Bangkok ATFMU ยิ้ายิสถานื่ที�ป็ฏิิบัติิการเข้าที�ศ้ันื่ยิ์บริหารเคร่อข่ายิจำราจำรทางอากาศั (Air Traffic 
Management Network Management Centre: ATM NMC) ซ่ึ่�งบ้รณาการบรกิารบรหิารความคล่องติวัการจำราจำรทางอากาศั (ATFM), 
บริการบรหิารห้วงอากาศั (Airspace Management) และการบรหิารข้อม้ลป็ระกอบการให้บรกิารเดีนิื่อากาศั (Air Traffic Management 
Information Management) เข้ามาป็ฏิิบัติิงานื่ในื่สถานื่ที�เดีียิวกันื่เพ่�อพัฒนื่าการบริหารจำราจำรทางอากาศัในื่ระดัีบ Pre-Tactical 
วางแผนื่ป็ริมาณการบินื่ก่อนื่เข้าใช้บริการจำราจำรทางอากาศั (Air Traffic Services)

1. โครงการ Distributed Multi-Nodal ATFM Network
บริษัทฯ เป็็นื่หน่ื่�งในื่ผ้้นื่ำาโครงการ Distributed Multi-Nodal ATFM Network ซ่ึ่�งเป็็นื่โครงการร่วมระหว่างหน่ื่วยิงานื่ผ้้ให้บริการ

เดิีนื่อากาศัในื่จีำนื่ ฮ่่องกง สิงคโป็ร์ ไทยิ ออสเติรเลียิ ได้ีรับการสนัื่บสนุื่นื่จำากป็ระเทศัสมาชิกอาเซีึ่ยินื่ เพ่�อพัฒนื่าแนื่วทางการให้บริการ 
ATFM สำาหรับเที�ยิวบินื่ระหว่างป็ระเทศั (Cross-Border ATFM) ซ่ึ่�งสอดีคล้องกับบริบทป็ระเทศัไทยิที�มีป็ริมาณการบินื่ส่วนื่มาก 
ระหว่างป็ระเทศั และสำาหรับสนื่ามบินื่สุวรรณภ้ิมิ ซ่ึ่�งมีป็ริมาณการบินื่ระหว่างป็ระเทศัป็ระมาณร้อยิละ 80
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บริษัทฯ ยิังคงให ้บริการ ATFM กรณีสนื่ามบินื่ และ/หร่อนื่ ่านื่ฟ้าป็ระเทศัไทยิ มีป็ริมาณจำราจำรทางอากาศัคับคั�ง 
รวมถ่งสนัื่บสนุื่นื่บริการในื่ทุกเหติุการณ์ทั�งที�ไดี้วางแผนื่ไว้หร่อในื่กรณีฉุกเฉินื่ อาทิ การป็ฏิิบัติิการทางทหาร การป็ิดีซึ่่อมทางวิ�ง 
การบินื่ทดีสอบและกรณีสภิาพอากาศัปิ็ดี ยิิ�งกว่านัื่�นื่ บริษัทฯ ยิังได้ีให้บริการ ATFM ในื่การสนัื่บสนุื่นื่การเป็ลี�ยินื่ถ่ายิระบบบริการจำราจำร
ทางอากาศัแบบอัติโนื่มัติิ ภิายิใต้ิโครงการพัฒนื่าโครงสร้างพ่�นื่ฐานื่ระบบบริการการเดิีนื่อากาศั (Thailand Modernization CNS/ATM 
System project)

นื่อกจำากนีื่� บริษัทฯ ยิงัให้บริการ ATFM สนัื่บสนุื่นื่การจัำดีป็ริมาณเที�ยิวบินื่ให้เหมาะสมกับความสามารถในื่การรองรับป็ริมาณจำราจำรทาง 
อากาศัแก่ป็ระเทศัเพ่�อนื่บ้านื่ที�เข้าร่วมในื่โครงการ Distributed Multi-Nodal ATFM Network และสนื่ับสนุื่นื่การจัำดีสภิาพคล่องจำราจำร
ทางอากาศัภิายิใต้ิเง่�อนื่ไขต่ิาง ๆ  (Air traffic flow restriction) ที�ได้ีรับจำากป็ระเทศัอ่�นื่ติามร้องขอ ซ่ึ่�งเป็็นื่ไป็ติามความคาดีหวงัของ ICAO

การให้บริการ ATFM ช่วยิให้ลดีการบินื่วนื่รอ เพิ�มความป็ลอดีภัิยิภิาคอากาศั และยิกระดัีบความสามารถคาดีการณป์็ฏิิบัติิการบินื่ 
ล่วงหน้ื่าสำาหรับหน่ื่วยิงานื่เกี�ยิวข้อง

2. ระบบบริหารสภาพคล่องจราจรทางอากาศผ่านอ่าวเบงกอล (Bay of Bengal Cooperative Air Traffic  
 Flow Management System: BOBCAT)

ระบบ BOBCAT ถ้กพัฒนื่าข่�นื่เพ่�อบริหารสภิาพคล่องจำราจำรทางอากาศัผ่านื่ป็ระเทศัอัฟกานิื่สถานื่ไป็ทางติะวันื่ติก ในื่ช่วงเวลา 
ที�มีป็ริมาณการจำราจำรทางอากาศัคับคั�ง เพ่�อให้การจำราจำรทางอากาศัเป็็นื่ไป็ไดี้ดี้วยิความสะดีวก รวดีเร็ว และมีความคล่องตัิว 
เน่ื่�องด้ีวยิอัฟกานิื่สถานื่เป็็นื่ทางผ่านื่สำาคัญสำาหรับการจำราจำรทางอากาศัจำากเอเชียิใต้ิ และเอเชียิติะวันื่ออกเฉียิงใต้ิส่้ยิโุรป็ และจำากเอเชียิใต้ิ 
ส่้อเมริกาเหน่ื่อ

บริษัทฯ บริหารการป็ฏิิบัติิงานื่ระบบ BOBCAT ผ่านื่ศ้ันื่ยิ์บริหารสภิาพคล่องจำราจำรทางอากาศักรุงเทพฯ (Bangkok Air Traffic Flow 
Management Unit: Bangkok ATFMU) ตัิ�งแต่ิปี็ 2550 โดียิป็ริมาณเที�ยิวบินื่ที�ใช้บริการบริหารสภิาพคล่องจำราจำรทางอากาศั BOBCAT 
ตัิ�งแต่ิเปิ็ดีให้บริการจำนื่ปั็จำจุำบันื่ ดัีงภิาพ
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2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

53ปริมาณการบิน/
คืน 55 56 58 56 52 47 43 45 44 48 50

66ปริมาณการบิน
สูงสุด/คืน 73 70 72 72 66 60 55 59 55 63 74

ทั�งนีื่� ในื่ช่วงปี็งบป็ระมาณ 2562 ป็ริมาณจำราจำรผ่านื่อัฟกานิื่สถานื่ในื่ช่วงเวลาที�บริษัทฯ ให้บริการ ATFM โดียิใช้ระบบ BOBCAT ลดีลง 
ร้อยิละ 36 เม่�อเป็รียิบเทียิบกับปี็งบป็ระมาณ 2561 โดียิสาเหตุิหลักเกิดีจำากการปิ็ดีน่ื่านื่ฟ้าของป็ากีสถานื่ระหว่างวันื่ที� 28 กุมภิาพันื่ธ์ี - 
15 กรกฎาคม 2562 ทำาให้สายิการบินื่ต้ิองเป็ลี�ยินื่เส้นื่ทางบินื่โดียิการบินื่อ้อมน่ื่านื่ฟ้าป็ากีสถานื่ และอัฟกานิื่สถานื่ซ่ึ่�งใช้เวลาทำาการบินื่
เพิ�มข่�นื่จำากเดีิมถ่งป็ระมาณ 1 ชั�วโมง และส่งผลให้บางเส้นื่ทางบินื่ไม่สามารถป็ฏิิบัติิการบินื่ไดี้ จำากข้อม้ล IATA อุติสาหกรรมการบินื่ 
ต้ิองแบกรับค่าใช้จ่ำายิที�เพิ�มข่�นื่อยิ่างน้ื่อยิ 4 แสนื่เหรียิญสหรัฐต่ิอวันื่ หร่อรวมป็ระมาณ 55 ล้านื่เหรียิญสหรัฐ ติลอดีช่วงที�มีการปิ็ดีน่ื่านื่ฟ้า
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บริการส่ือสารการบิน (Aeronautical Communication Services)

ในื่รอบปี็งบป็ระมาณ 2562 มีป็ริมาณการรับ-ส่งข้อม้ลข่าวสารการบินื่ จำำานื่วนื่ 244,353,230 ฉบับ ลดีลงจำากปี็งบป็ระมาณที�ผ่านื่มา 
จำำานื่วนื่ 2,357,042 ฉบับ คิดีเป็็นื่ร้อยิละ 0.96

บริการข่าวสารการบิน (Aeronautical Information Services)

บริษัทฯ ให้บริการข่าวสารการบินื่ อาทิ ข่าวแผนื่การบินื่ ข่าวกำาหนื่ดีการบินื่ ข่าวการเคล่�อนื่ไหวของอากาศัยิานื่ ข่าวอากาศัการบินื่ 
ข่าวป็ระกาศันัื่กบินื่ และข่าวอ่�นื่ ๆ  ที�จำำาเป็็นื่ต่ิอการป็ฏิิบัติิงานื่ แจำกจ่ำายิให้หน่ื่วยิงานื่บริการการเดิีนื่อากาศั สายิการบินื่ ท่าอากาศัยิานื่ทหาร 
และหน่ื่วยิงานื่ราชการ ในื่เขติแถลงข่าวการบินื่กรุงเทพ (Bangkok FIR) และต่ิางป็ระเทศั ดัีงนีื่� 
 1. บริการข้อมูลข่าวประกาศผู้ทำาการในอากาศ (Notice to Airmen: NOTAM)

1.1 เป็็นื่สำานัื่กงานื่ป็ระกาศัผ้ท้ำาการในื่อากาศัระหว่างป็ระเทศั (International NOTAM Office) เขติแถลงข่าวการบนิื่กรุงเทพ (Bangkok 
FIR) โดียิออกป็ระกาศั NOTAM แจ้ำงเต่ิอนื่ผ้้ทำางานื่ในื่อากาศัผ่านื่เคร่อข่ายิโทรคมนื่าคมการบนิื่ และบรหิารจัำดีการระบบฐานื่ข้อม้ล 
NOTAM ติามมาติรฐานื่ ICAO Annex 15

1.2 ป็ริมาณ NOTAM ที�ออกโดียิสำานัื่กงานื่ป็ระกาศัผ้้ทำาการในื่อากาศัระหว่างป็ระเทศั สำาหรับปี็งบป็ระมาณ 2562 จำำานื่วนื่ 18,757 
ฉบับ ลดีลงจำากปี็งบป็ระมาณที�ผ่านื่มา จำำานื่วนื่ 2,325 ฉบับ คิดีเป็็นื่ร้อยิละ 11.03

 2. บริการข้อมูลข่าวแผนการบิน และข่าวการเคล่ือนไหวของอากาศยานท่ีเก่ียวเน่ือง (Flight Plan and 
  Air Traffic Service Messages)    

2.1 บริหารจัำดีการข้อม้ลข่าวแผนื่การบินื่ และข่าวการเคล่�อนื่ไหวของอากาศัยิานื่ที�เกี�ยิวเน่ื่�อง (Flight Plan and Air Traffic Service 
Messages) ทั�งป็ระเทศั ติามมาติรฐานื่ ICAO Document 4444   

2.2 ป็ริมาณข่าวแผนื่การบินื่ และข่าวการเคล่�อนื่ไหวของอากาศัยิานื่ที�เกี�ยิวเน่ื่�องที�ให้บริการ สำาหรับป็ีงบป็ระมาณ 2562 
จำำานื่วนื่ 2,564,310 ฉบับ โดียิมีข่าวแผนื่การบินื่ จำำานื่วนื่ 873,838 ฉบับ

 3. บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบิน (OPMET Data Services)
 รวบรวมและแลกเป็ลี�ยินื่ข่าวอากาศัการบนิื่ป็ระจำำาภ้ิมิภิาคเอเชียิแป็ซิึ่ฟิก (ROBEX Centre) และบรหิารฐานื่ข้อม้ลข่าวอากาศัการบนิื่ 

ป็ระจำำาภ้ิมิภิาคเอเชียิแป็ซิึ่ฟิก (Regional OPMET Data Bank) ติามมาติรฐานื่ของ ICAO Annex 3 และ ROBEX Handbook
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บริการเก่ียวเน่ือง   

ในื่ป็ีงบป็ระมาณ 2562 บริษัทฯ ไดี้ดีำาเนิื่นื่การผลิติและจำัดีหาอุป็กรณ์ ติลอดีจำนื่ให้บริการติิดีตัิ�ง ป็รับป็รุง ซึ่่อมบำารุง สำารวจำ 
ติรวจำสอบและป็รับเทียิบ/สอบเทียิบอุป็กรณ์ที�ใช้งานื่ในื่กิจำการบินื่และนื่อกเหน่ื่อกิจำการบินื่ พร้อมทั�งให้บริการฝ่ึกอบรมกับหนื่่วยิงานื่ 
ทั�งภิายิในื่และภิายินื่อกป็ระเทศั โดียิมีผลการดีำาเนิื่นื่งานื่ที�สำาคัญ ดัีงนีื่�

1. การผลติ/จดัหาและบรกิารซีอ่มบำารุงอปุกรณ์ 
ให้บริการ ผลิติ/จัำดีหาอุป็กรณ์ และให้บริการซึ่่อมบำารุง 

อุป็กรณ์ให้กับหน่ื่วยิงานื่การบนิื่ในื่ต่ิางป็ระเทศั จำำานื่วนื่ 4 ป็ระเทศั 
ไดี้แก่ ราชอาณาจัำกรภ้ิฏิานื่ สาธีารณรัฐแห่งสหภิาพเมียินื่มา 
สาธีารณรัฐสังคมนื่ิยิมเวียิดีนื่าม และสหพันื่ธี์สาธีารณรัฐ 
ป็ระชาธีิป็ไติยิเนื่ป็าล และหนื่่วยิงานื่ภิายิในื่ป็ระเทศั จำำานื่วนื่ 
4 แห่ง ไดี้แก่ สำานัื่กงานื่คณะกรรมการเล่อกตัิ�งบริษัท ป็ติท. 
จำำากัดี (มหาชนื่) กรมส่�อสารอิเล็กทรอนื่ิกส์ทหารอากาศั 
กองทัพอากาศั และกรมส่�อสารและเทคโนื่โลยีิสารสนื่เทศั 
ทหารเร่อ กองทัพเร่อ 

2. บริการบินทดสอบ
ให้บริการบินื่ทดีสอบกับหนื่่วยิงานื่การบินื่ในื่ติ่างป็ระเทศั 

จำำานื่วนื่ 5 ป็ระเทศั ได้ีแก่ สาธีารณรัฐป็ระชาธิีป็ไติยิป็ระชาชนื่ลาว 
สาธีารณรฐัแห่งสหภิาพเมยีินื่มา สหพนัื่ธ์ีสาธีารณรฐัป็ระชาธีปิ็ไติยิ 
เนื่ป็าล ราชอาณาจัำกรภ้ิฏิานื่ และราชอาณาจัำกรกัมพ้ชา 
และหนื่่วยิงานื่ภิายิในื่ป็ระเทศั จำำานื่วนื่ 7 แห่ง โดียิแยิกเป็็นื่ 
บริษัทเอกชนื่ 6 แห่ง และหน่ื่วยิงานื่รัฐวิสาหกิจำ 1 แห่ง 

3. บริการตรวจสอบความพร้อมของอากาศยานท่ีทำาการบินในเขตพ้ืนท่ี RVSM
ให้บริการแก่สายิการบินื่รวมทั�งสิ�นื่ 44 รายิ ในื่ 9 ป็ระเทศั ไดี้แก่ ราชอาณาจำักรไทยิ ราชอาณาจำักรกัมพ้ชา สหพันื่ธีรัฐมาเลเซีึ่ยิ 

ป็ากีสถานื่ สาธีารณรฐัฟิลิป็ปิ็นื่ส์ มองโกเลยีิ สาธีารณรฐัป็ระชาชนื่บงักลาเทศั สาธีารณรฐัอินื่โดีนื่เีซีึ่ยิ และสาธีารณรฐัอินื่เดีียิ โดียิมีจำำานื่วนื่ 
อากาศัยิานื่มารับบริการทั�งสิ�นื่ 65 ลำา

4. บริการสอบเทียบมาตรฐานเคร่ืองมือวัด
ทำาการสอบเทียิบมาติรฐานื่อุป็กรณ์เคร่�องม่อวัดีให้หนื่่วยิงานื่ภิายิในื่และภิายินื่อก โดียิให้บริการแก่หนื่่วยิงานื่ภิายินื่อกจำำานื่วนื่ 

12 รายิ รวมทั�งสิ�นื่ 86 เคร่�อง ซ่ึ่�งส่วนื่หน่ื่�งเป็็นื่การให้บรกิารติามบันื่ท่กข้อติกลงการสอบเทยีิบเคร่�องม่อวัดีหร่ออุป็กรณ์ให้กับห้องป็ฏิิบัติิการ 
ทดีสอบมาติรฐานื่ทางเทคนิื่คของเคร่�องส่งวิทยิุกระจำายิเสียิง สำาหรับการทดีลองป็ระกอบกิจำการวิทยิุกระจำายิเสียิงร่วมกับสำานัื่กงานื่ 
คณะกรรมการกิจำการกระจำายิเสียิง กิจำการโทรทัศัน์ื่และกิจำการโทรคมนื่าคมแห่งชาติิ นื่อกจำากนีื่�ได้ีให้บริการนีื่�แก่หน่ื่วยิงานื่ในื่ต่ิางป็ระเทศั 
ค่อ Cambodia Air Traffic Service Co., Ltd.

5. บริการให้เช่าอุปกรณ์ส่ือสาร 
ให้บริการเช่าใช้งานื่อุป็กรณ์ส่�อสารให้แก่สายิการบินื่ ผ้้ป็ระกอบการที�เกี�ยิวเน่ื่�องกับธุีรกิจำการบินื่ กลุ่มธุีรกิจำพลังงานื่ปิ็โติรเลียิม และ 

ผ้้ป็ระกอบการที�เกี�ยิวเน่ื่�องกับธุีรกิจำพลังงานื่ป็ิโติรเลียิม และสนัื่บสนุื่นื่งานื่ภิายิในื่กิจำการของบริษัทฯ โดียิในื่ป็ีงบป็ระมาณ 2562 
มีอุป็กรณ์ส่�อสารที�ให้บริการ จำำานื่วนื่ 12,006 เคร่�อง เพิ�มข่�นื่ จำำานื่วนื่ 279 เคร่�อง หร่อคิดีเป็็นื่ร้อยิละ 2.38 จำากปี็งบป็ระมาณ 2561 
และให้บริการเคร่อข่ายิวิทยุิส่�อสาร Digital Trunked Radio System (DTRS) จำำานื่วนื่ 2,621 เคร่�อง เพิ�มข่�นื่ จำำานื่วนื่ 119 เคร่�อง 
หร่อคิดีเป็็นื่ร้อยิละ 4.76 จำากปี็งบป็ระมาณ 2561
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6. บริการระบบส่ือสารผ่านดาวเทียม 
ให้บริการข่ายิส่�อสารผ่านื่ดีาวเทียิมให้กับหนื่่วยิงานื่การบินื่ในื่ติ่างป็ระเทศั จำำานื่วนื่ 6 ป็ระเทศั ไดี ้แก ่ สาธีารณรัฐ 

ป็ระชาธิีป็ไติยิป็ระชาชนื่ลาว ราชอาณาจัำกรกัมพ้ชา สาธีารณรัฐสังคมนิื่ยิมเวียิดีนื่าม สาธีารณรัฐแห่งสหภิาพเมียินื่มา สหพันื่ธีรัฐมาเลเซีึ่ยิ 
และสาธีารณรัฐป็ระชาชนื่บังกลาเทศั

7. บริการส่ือสารข้อมูลปฏิบัติการสายการบิน  
ติิดีตัิ�งสถานีื่ภิาคพ่�นื่ระยิะไกล (Remote Ground Station) เพิ�มเติิมจำำานื่วนื่ 13 สถานีื่ ในื่ 3 ป็ระเทศั ได้ีแก่ เคร่อรัฐออสเติรเลียิ 

สาธีารณรัฐเกาหลีใต้ิ และสาธีารณรัฐสังคมนิื่ยิมเวียิดีนื่าม รวมจำำานื่วนื่สถานีื่ RGS ทั�งสิ�นื่ 192 สถานีื่ ในื่ 7 ป็ระเทศั เพ่�อให้บริการส่�อสาร 
ข้อม้ลป็ฏิิบัติิการสายิการบนิื่ได้ีครอบคลมุพ่�นื่ที�การให้บรกิารในื่ 15 ป็ระเทศั ได้ีแก่ ป็ระเทศัไทยิ ราชอาณาจำกัรกมัพ้ชา สาธีารณรฐัเกาหลใีต้ิ 
ไต้ิหวนัื่ นิื่วซึ่แีลนื่ด์ี บร้ไนื่ สาธีารณรฐัแห่งสหภิาพเมยีินื่มา สาธีารณรฐัฟิลิป็ปิ็นื่ส์ มองโกเลยีิ สหพันื่ธีรฐัมาเลเซีึ่ยิ สาธีารณรฐัสงัคมนื่ยิิมเวียิดีนื่าม 
สาธีารณรัฐสิงคโป็ร์ เคร่อรัฐออสเติรเลียิ สาธีารณรัฐอินื่โดีนีื่เซีึ่ยิ และสาธีารณรัฐอินื่เดีียิ มีสายิการบินื่ที�ใช้บริการจำำานื่วนื่ 201 สายิการบินื่ 
จำำานื่วนื่อากาศัยิานื่ที�ใช้บริการ 7,483 ลำา และมีป็ริมาณการรับ-ส่งข้อม้ลการบินื่ทั�งหมดีป็ระมาณ 220.19 ล้านื่กิโลบิติ เพิ�มข่�นื่จำำานื่วนื่ 
44.44 ล้านื่กิโลบิติ หร่อคิดีเป็็นื่ร้อยิละ 25.28 จำากปี็งบป็ระมาณ 2561

8. บริการเช่าใช้สัญญาณแสดงผลข้อมูลเรดาร์ (Air Situation Display/Ground Situation Display)
ให้บริการ Air Situation Display/Ground Situation Display (ASD/GSD) แก่หนื่่วยิงานื่ภิายิในื่เพ่�อสนื่ับสนืุ่นื่ภิารกิจำหลัก 

ในื่บทบาท Strategic Arms และให้หน่ื่วยิงานื่ภิายินื่อก เช่นื่ บริษัท การบินื่กรุงเทพ จำำากัดี (มหาชนื่) บริษัท ท่าอากาศัยิานื่ไทยิ จำำากัดี 
(มหาชนื่) บริษัท บางกอกเอวิเอชั�นื่เซ็ึ่นื่เติอร์ จำำากัดี และวิทยิาลัยิการบินื่นื่านื่าชาติิ มหาวิทยิาลัยินื่ครพนื่ม รวมถ่งการให้บริการข้อม้ล 
เที�ยิวบินื่สำาหรับระบบติรวจำวัดีเสียิงอากาศัยิานื่ ณ ท่าอากาศัยิานื่สุวรรณภ้ิมิ

นื่อกจำากนีื่�บริษัทฯ ไดี้ให้ความช่วยิเหล่อและสนื่ับสนืุ่นื่ในื่การพัฒนื่าระบบ อุป็กรณ์และบุคลากรของหนื่่วยิงานื่ภิายิในื่ป็ระเทศัและ 
ป็ระเทศัเพ่�อนื่บ้านื่ เพ่�อเพิ�มป็ระสิทธิีภิาพการบริหารจำราจำรทางอากาศัในื่การรองรับการขยิายิตัิวของป็ริมาณเที�ยิวบินื่ที�เพิ�มข่�นื่ติามอัติรา
การเติิบโติทางเศัรษฐกิจำ และมีส่วนื่ส่งเสริมให้ป็ระเทศัไทยิพัฒนื่าเป็็นื่ศ้ันื่ยิ์กลางการบินื่ในื่ภ้ิมิภิาค ติามกลยิุทธ์ีของบริษัทฯ ในื่การสร้าง 
ความร่วมม่อการบรหิารจำดัีการและเช่�อมโยิงเส้นื่ทางบนิื่ทั�งภ้ิมิภิาคเอเชียิ ซ่ึ่�งมีโครงการที�สำาคัญ ค่อ โครงการพฒันื่าธีรุกจิำและแลกเป็ลี�ยินื่
เรียินื่ร้้ป็ระสบการณ์เกี�ยิวกับ ASBUs และ Seamless Sky กับกลุ่มล้กค้าในื่ต่ิางป็ระเทศั เช่นื่ ราชอาณาจัำกรกัมพ้ชา สหพันื่ธีรัฐมาเลเซีึ่ยิ 
สาธีารณรัฐแห่งสหภิาพเมียินื่มา และสาธีารณรัฐป็ระชาธิีป็ไติยิป็ระชาชนื่ลาว

อีกทั�งบริษัทฯ ได้ีดีำาเนิื่นื่การศ่ักษา วิจัำยิและพัฒนื่าผลิติภัิณฑ์ิ 
และบริการติ่าง ๆ เพ่�อสนัื่บสนุื่นื่ภิารกิจำหลักของบริษัทฯ โดียิมี 
วัติถุป็ระสงค์เพ่�อส่งเสรมิศัักยิภิาพของบคุลากร ลดีค่าใช้จ่ำายิในื่การ
จัำดีหาอุป็กรณ์จำากต่ิางป็ระเทศั และสร้างโอกาสทางธุีรกิจำ โดียิในื่ปี็ 
2562 มีโครงการที�ดีำาเนิื่นื่การแล้วเสร็จำจำำานื่วนื่ 2 รายิการ ค่อ 
1. ระบบบันทึกข้อมูลแผนผังลานจอดของอากาศยาน 
 อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Ground Planning  
 Board)
 สำาหรับผ้้ควบคุมจำราจำรทางอากาศัที�รับผิดีชอบบนื่ทางขับ 

และลานื่จำอดี (Ground Control) 

2. ห้องฝึกจำาลองการควบคุมจราจรทางอากาศเขต 
 สนามบิน (Aerodrome Control Tower Simulator  
 Laboratory)
 พัฒนื่าข่�นื่โดียิมุ่งเนื่้นื่ให้ความร้้และฝ่ึกการควบคุมจำราจำร 

ทางอากาศัของศ้ันื่ยิ์ควบคุมการบินื่แก่ผ้้ป็ฏิิบัติิการควบคุม 
จำราจำรทางอากาศับริเวณท่าอากาศัยิานื่ (Aerodrome Control)
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การพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคล  

การบริหารทรัพยากรบุคคลและคุณภาพชีวิต
ป็ี 2562 บริษัทฯ อยิ้่ในื่ช่วงการเป็ลี�ยินื่ถ่ายิระบบเทคโนื่โลยิีการให้บริการการเดีินื่อากาศัไป็ส้่ระบบ Thailand Modernization 

CNS Systems: TMCS ซ่ึ่�งต้ิองอาศััยิความพร้อมของบุคลากร โดียิเฉพาะเจ้ำาหน้ื่าที�ควบคุมจำราจำรทางอากาศั ในื่การเข้ารับการฝึ่กอบรม 
ฝ่ึกภิาคป็ฏิิบัติิ และป็ฏิิบัติิงานื่จำริงกับระบบใหม่จำนื่เกิดีความมั�นื่ใจำที�จำะป็รับเป็ลี�ยินื่วิธีีการป็ฏิิบัติิงานื่ในื่การควบคุมจำราจำรทางอากาศั 
บนื่ระบบ TMCS ได้ีอยิ่างป็ลอดีภัิยิ นื่อกจำากนีื่� บริษัทฯ ยิังดีำาเนิื่นื่การป็รับป็รุงพัฒนื่ากระบวนื่การทำางานื่ในื่ทุก ๆ  ภิาคส่วนื่ เพ่�อยิกระดัีบ 
มาติรฐานื่การให้บริการให้พร้อมต่ิอการยิ่�นื่ขอใบรับรองการเดิีนื่อากาศักับสำานัื่กงานื่การบินื่พลเร่อนื่แห่งป็ระเทศัไทยิ (กพท.) 

ในด้้านก้าริบริิหาริทริพัยาก้ริบคุคลนั�น บรษัิทฯ ได้ีมีการมุ่งเน้ื่นื่การป็รบัป็รงุกระบวนื่การทำางานื่ให้มีป็ระสทิธีภิิาพมากยิิ�งข่�นื่ รวมทั�ง 
ผลักดัีนื่และสนัื่บสนุื่นื่ให้การดีำาเนิื่นื่ภิารกิจำหลักสอดีรับกับข้อกำาหนื่ดีของ กพท. โดียิเฉพาะในื่ดี้านื่บุคลากรที�ติ้องมีระบบการบริหาร 
ทรัพยิากรบุคคลอย่ิางเหมาะสมเพ่�อความป็ลอดีภิยัิในื่การให้บริการ ซ่ึ่�งรวมถ่งเร่�องวิธีีบริหารจำดัีการความเครยีิดี (Stress Management) และ 
วิธีีบริหารจัำดีการความเสี�ยิงอันื่เน่ื่�องมาจำากความเหน่ื่�อยิล้า (Fatigue Risk Management) ติลอดีจำนื่การจัำดีให้มีบุคลากรที�มีคุณสมบัติิ 
ครบถ้วนื่ติามกฎหมายิว่าด้ีวยิการเดิีนื่อากาศั ในื่เร่�องผ้้ป็ระจำำาหน้ื่าที� จำากป็ระเด็ีนื่ความท้าทายิและการเป็ลี�ยินื่แป็ลงต่ิาง ๆ  ซ่ึ่�งมีผลกระทบ 
ด้ีานื่บุคลากรโดียิติรง บริษัทฯ จ่ำงมีการทบทวนื่แผนื่อัติรากำาลัง 10 ปี็ (2563-2572) ซ่ึ่�งได้ีมีการจัำดีทำาครั�งล่าสุดีในื่ปี็ 2559 โดียิคำาน่ื่งถ่ง 
บริบทที�เป็ลี�ยินื่แป็ลงไป็ ทั�งในื่ส่วนื่ของอตัิรากำาลังที�จำำาเป็็นื่ในื่การรองรบัการเปิ็ดีของสนื่ามบนิื่แห่งใหม่ ติามแผนื่แม่บทการจำดัีตัิ�งสนื่ามบนิื่ 
พาณิชยิ์ของป็ระเทศั เช่นื่ สนื่ามบินื่เบติง และสนื่ามบินื่อ่้ติะเภิา เป็็นื่ต้ินื่ นื่อกจำากนีื่� บริษัทฯ ยิังได้ีศ่ักษาการจัำดีอัติรากำาลังในื่ส่วนื่ของ 
เจ้ำาหน้ื่าที�ควบคมุจำราจำรทางอากาศัในื่ร้ป็แบบการจำดัีกะแบบเหล่�อม (Staggered Shift) เพ่�อคาดีการณ์จำำานื่วนื่อตัิรากำาลังที�บรษัิทฯ สามารถ 
ดีำาเนื่ินื่การไดี้อยิ่างป็ลอดีภิัยิและมีป็ระสิทธีิภิาพ ภิายิใติ้ข้อกำาหนื่ดีดี้านื่ Fatigue ของ กพท. ติลอดีจำนื่การทบทวนื่และสอบทานื่ 
แบบบรรยิายิลกัษณะงานื่สำาหรับทุกติำาแหน่ื่งงานื่ในื่องค์กร เพ่�อระบุหน้ื่าที�ความรับผิดีชอบหลัก (Job Description) และคุณสมบัติิเฉพาะ 
ติำาแหนื่่ง (Job Specification) ที�บุคลากรในื่แติ่ละติำาแหนื่่งติ้องมี เพ่�อให้เกิดีความชัดีเจำนื่ในื่การสรรหาบุคลากร เล่�อนื่ติำาแหนื่่ง 
และการมอบหมายิงานื่ในื่องค์กรอยิ่างมีป็ระสิทธิีภิาพ

ในมิติด้้านก้ริะบวนก้าริ	บริษัทฯ ได้ีป็รับป็รงุกระบวนื่การบรหิารทรพัยิากรในื่หลายิส่วนื่งานื่ โดียิเฉพาะการสรรหาบคุลากรภิายินื่อก 
ซ่ึ่�งบริษัทฯ เพิ�มช่องทางการส่�อสารผ่านื่ส่�อ Social Media ในื่การป็ระชาสัมพันื่ธ์ีองค์กร/ลักษณะงานื่ของติำาแหน่ื่งงานื่ที�รับสมัครที�สามารถ 
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เข้าถ่งกลุ่มเป้็าหมายิวงกว้างในื่เวลาอันื่รวดีเร็ว ส่งผลให้ในื่ปี็นีื่�มีจำำานื่วนื่ผ้้สมัครเพิ�มข่�นื่กว่าเท่าตัิวเม่�อเทียิบกับปี็ที�ผ่านื่มา และบริษัทฯ ได้ีมีการ 
พัฒนื่าระบบเทคโนื่โลยีิสารสนื่เทศัเพ่�อใช้สำาหรับการรับสมัคร การส่งเอกสารหลักฐานื่การสมัครผ่านื่ระบบ online ซ่ึ่�งช่วยิอำานื่วยิ 
ความสะดีวกและป็ระหยัิดีค่าใช้จำ่ายิในื่การดีำาเนิื่นื่การ อีกทั�งมีการป็รับกระบวนื่การทดีสอบให้สามารถคัดีเล่อกบุคลากรที�มีทักษะ 
ที�เหมาะสมต่ิองานื่ด้ีานื่ควบคมุจำราจำรทางอากาศัได้ีมากยิิ�งข่�นื่ นื่อกจำากนีื่� บริษัทฯ มุ่งเน้ื่นื่ป็รบัป็รงุระบบงานื่ให้รองรบั Digital Transformation 
โดียิมุ่งเน้ื่นื่ให้พนัื่กงานื่และฝ่่ายิจัำดีการสามารถดีำาเนิื่นื่การบางส่วนื่งานื่ของ HR ได้ีเอง (Self-Service) เช่นื่ การให้บริการหนัื่งส่อรับรอง 
แบบอิเล็กทรอนิื่กส์ เพ่�อลดีการใช้กระดีาษได้ีอย่ิางมีป็ระสิทธิีผล รวมทั�ง บริษัทฯ ได้ีริเริ�มให้มีโครงการ Human Resource Information 
System: HRIS เพ่�อนื่ำาเทคโนื่โลยิีสารสนื่เทศัมาจัำดีการบริหารและพัฒนื่าทรัพยิากรบุคคลให้เช่�อมโยิงกันื่อยิ่างเป็็นื่ระบบและสามารถ 
ดีำาเนิื่นื่การได้ีอยิ่างมีป็ระสิทธิีภิาพมากยิิ�งข่�นื่

ด้้านคุณ์ภาพชี่วิตของบุคลาก้ริ บริษัทฯ ได้ีมีการดีำาเนิื่นื่โครงการต่ิาง ๆ อยิ่างต่ิอเน่ื่�อง เพ่�อสนัื่บสนุื่นื่ให้พนัื่กงานื่สามารถสร้างสมดุีล 
ในื่ชีวิติการทำางานื่ (Work Life Balance) และพัฒนื่าคุณภิาพชีวิติทั�งด้ีานื่ร่างกายิและจิำติใจำ อาทิเช่นื่ โครงการส่งเสริมคุณภิาพชีวิติแบบ
ครบวงจำร (DQL) ซ่ึ่�งเป็็นื่โครงการที�เน้ื่นื่การให้ความร้้  และการป็ฏิิบัติิตัิวในื่ชีวิติป็ระจำำาวันื่เพ่�อป้็องกันื่การเกิดีโรค โดียิมีการเก็บรวบรวม 
สถิติิป็ระเภิทของโรคติามความถี�ในื่การเบิกจำ่ายิค่ารักษาพยิาบาลและรายิงานื่ผลการติรวจำสุขภิาพป็ระจำำาป็ีในื่รอบป็ีที�ผ่านื่มาและนื่ำามา 
ใช้เป็็นื่ข้อม้ลเพ่�อกำาหนื่ดีรายิละเอียิดีของกิจำกรรมที�ติอบสนื่องความต้ิองการในื่แต่ิละกลุ่มบุคลากรโดียิแท้จำริง พร้อมทั�งได้ีมีการป็รับป็รุง 
สวัสดิีการติ่าง ๆ ให้สอดีคล้องกับความติ้องการของกลุ่มบุคลากรติ่าง ๆ เช่นื่ การเพิ�มให้มีการติรวจำการไหลเวียินื่หลอดีเล่อดีที�คอ 
ไป็เลี�ยิงสมอง สำาหรับพนัื่กงานื่อายิุ 50 ปี็ข่�นื่ไป็ทุกคนื่ การป็รับการติรวจำสุขภิาพสำาหรับพนัื่กงานื่ก่อนื่เกษียิณอายิุจำาก 3 ปี็ เป็็นื่ 5 ปี็ 
การจัำดีหาเคร่�องวัดีความดัีนื่โลหิติให้กับส่วนื่กลาง ส่วนื่ภ้ิมิภิาค และหอบังคับการบินื่ล้กข่ายิ การป็รับอัติราการเบิกค่าบ้านื่พักติากอากาศั 
ให้สอดีคล้องกับสภิาพเศัรษฐกิจำ รวมทั�งมีการกำาหนื่ดีร้ป็แบบการให้ทุนื่การศ่ักษาบุติรพนัื่กงานื่ด้ีวยิ

ด้้านก้าริส่งเสริิมก้จิก้ริริมในมติิด้้านจริิยธริริม	และมติิด้้านสงัคม	ชุ่มช่นและสิ�งแวด้ล้อม บรษัิทฯ ยิงัคงดีำาเนิื่นื่การจัำดีกิจำกรรม “วิทยุิ 
การบินื่ฯ มินิื่วอลเลย์ิบอล” ชิงถ้วยิพระราชทานื่ สมเด็ีจำพระเทพรัตินื่ราชสุดีาฯ เพ่�อส่งเสริมและสนัื่บสนุื่นื่การเล่นื่และพัฒนื่ากีฬาวอลเลย์ิบอล 
ในื่ยิวุชนื่ทั�วป็ระเทศั โดียิปี็นีื่�เป็็นื่การจำดัีครั�งที� 20 ซ่ึ่�งบรษัิทฯ เล็งเห็นื่ว่าผลสำาเร็จำของโครงการดีงักล่าวสามารถพฒันื่านื่กักีฬาจำากระดีบัยิวุชนื่ 
ไป็ส่้นัื่กกีฬาระดัีบป็ระเทศัที�สร้างช่�อเสียิงและภิาพลักษณ์ที�ดีีให้กับองค์กรและป็ระเทศัไทยิ นื่อกจำากนีื่� บริษัทฯ ได้ีรับใบป็ระกาศัเกียิรติิคุณจำาก 
กองทัพบกและม้ลนิื่ธิีนื่วัติกรรมทางสังคมว่าเป็็นื่หน่ื่วยิงานื่ที�ให้การสนัื่บสนุื่นื่การจ้ำางงานื่คนื่พิการเชิงสังคม ป็ระจำำาปี็ 2562 โดียิได้ีส่งเสริม
ให้คนื่พิการเข้าถ่งโอกาสงานื่และอาชีพในื่ภ้ิมิลำาเนื่า มีรายิได้ีเพ่�อการพ่�งพาตินื่เอง มีคุณภิาพชีวิติที�ดีี และเป็็นื่สมาชิกที�มีคุณค่าของชุมชนื่

บริษัทฯ ยิังคงมุ่งเนื่้นื่ให้ความสำาคัญแก่บุคลากร เน่ื่�องจำาก
ติระหนัื่กเสมอว่าความมุ่งมั�นื่และอุทิศัตินื่ของบุคลากรจำะนื่ำามา 
ซ่ึ่�งความสำาเร็จำขององค์กรอยิ่างยิั�งยิ่นื่ ซ่ึ่�งเป็็นื่พลังที�เกิดีจำาก 
ความผ้กพันื่ของพนัื่กงานื่ (Employee Engagement) โดียิมีการ 
ดีำาเนิื่นื่การมาอยิ่างจำริงจัำงและติ่อเน่ื่�อง ติลอดีจำนื่ไดี้มีการทบทวนื่ 
กระบวนื่การเพ่�อเสริมสร้างความผ้กพันื่ติ่อองค์กรและนื่ำาไป็ส้่ 
การป็รับป็รุงและพฒันื่าระบบการจำดัีการทรพัยิากรบุคคล อันื่จำะนื่ำา 
ไป็ส่้การเสริมสร้างความผ้กพันื่ในื่บุคลากรอยิ่างเป็็นื่ร้ป็ธีรรม และ 
ในื่ปี็นีื่�บริษัทฯ จ่ำงมีการทบทวนื่วัฒนื่ธีรรมองค์กรเพ่�อให้สอดีคล้อง 
กับบริบทที�เป็ลี�ยินื่แป็ลงไป็ ซ่ึ่�งจำากการมีส่วนื่ร่วมระดีมความคิดี 
ของผ้้บริหารระดีับส้ง นื่ำามาส้่วัฒนื่ธีรรมองค์กรของบริษัทฯ ค่อ 
AEROTeam ซ่ึ่�งมีองค์ป็ระกอบหลัก 5 ด้ีานื่ ได้ีแก่ Accountability, 
Ethics, Result-Oriented, Operational Excellence 
และ Teamwork ซ่ึ่�งจำะใช้เป็็นื่แนื่วทางในื่การส่งเสริมให้พนัื่กงานื่ 
มีพฤติิกรรมที�พ่งป็ระสงค์ภิายิใติ้วัฒนื่ธีรรมองค์กร AEROTeam 
อันื่จำะนื่ำ าองค ์กรไป็ส้ ่ทิศัทางและเป็ ้ าหมายิที�กำ าหนื่ดีไว ้ 
ได้ีอยิ่างยิั�งยิ่นื่ต่ิอไป็
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การพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้
ติามแผนื่วิสาหกิจำ ปี็ พ.ศั. 2562-2566 กำาหนื่ดีกรอบวิสัยิทัศัน์ื่ “มุ่งมั�นื่พัฒนื่าคุณภิาพ การให้บริการการเดิีนื่อากาศั ส่้การเป็็นื่หน่ื่�ง 

ในื่องค์กรระดัีบดีีเยิี�ยิมติามมาติรฐานื่โลกอย่ิางยิั�งยิน่ื่” โดียิมีสองในื่ห้าป็ระเด็ีนื่ยิทุธีศัาสติร์ที�สำาคัญต่ิอการพัฒนื่าคนื่ ค่อ ป็ระเด็ีนื่ยิทุธีศัาสติร์ 
ที� 2 การสร้างบุคลากรม่ออาชีพ (กลยิุทธ์ี 3.2 พัฒนื่าและบริหาร Competency ติาม IDP ให้สอดีคล้องกับแผนื่พัฒนื่าบุคลากรด้ีานื่ 
การบินื่ของป็ระเทศั): การพัฒนื่า เพ่�อเป็น็ื่กรอบแนื่วทางในื่การดีำาเนิื่นื่การพัฒนื่าบุคลากร นื่อกจำากนีื่�ยิังไดีก้ำาหนื่ดีป็ระเด็ีนื่ยิุทธีศัาสติร์ 
ที� 3 การพัฒนื่าไป็ส่้องค์กรสมรรถนื่ะส้ง (กลยิุทธ์ี 7.2 บริหารจัำดีการสารสนื่เทศั ความร้้และเทคโนื่โลยิีดิีจิำทัล เพ่�อสร้างนื่วัติกรรม นื่วัติกร 
ติลอดีจำนื่ส่งเสริมการลงทุนื่ การวิจัำยิและพัฒนื่าให้สอดีคล้องกับยิุทธีศัาสติร์ Thailand 4.0 และแผนื่พัฒนื่าดิีจิำทัลเพ่�อเศัรษฐกิจำ 
และสังคม) เพ่�อเป็็นื่กรอบแนื่วทางในื่การดีำาเนิื่นื่การด้ีานื่การจัำดีการความร้้และนื่วัติกรรม: การส่งเสริมการเรียินื่ร้้

การพัฒนา ในส่วนของการพัฒนาบุคลากร
บริษัทฯ ได้ีแบ่งกลุ่มเป้็าหมายิออกเป็็นื่ 2 กลุ่ม จำำาแนื่กได้ี ดัีงนีื่�

 1. กลุ่มการพัฒนื่าผ้้นื่ำา แบ่งออกเป็็นื่ 3 ระดัีบ ดัีงนีื่�
1.1  ระดัีบรองกรรมการผ้้อำานื่วยิการใหญ่ และระดัีบผ้้อำานื่วยิการใหญ่/เทียิบเท่า
1.2  ระดัีบผ้้อำานื่วยิการฝ่่ายิ/เทียิบเท่า
1.3  ระดัีบผ้้อำานื่วยิการกอง/เทียิบเท่า

 2.  กลุ่มการพัฒนื่าพนัื่กงานื่ แบ่งออกเป็็นื่ 4 ด้ีานื่ ดัีงนีื่�
2.1  ด้ีานื่ป็ฏิิบัติิการจำราจำรทางอากาศั
2.2  ด้ีานื่วิศัวกรรมจำราจำรทางอากาศั
2.3  ด้ีานื่สนัื่บสนุื่นื่
2.4  ด้ีานื่ธุีรกิจำ
ป็ี 2562 บริษัทฯ ไดี้ดีำาเนิื่นื่การกับกลุ่มการพัฒนื่าผ้้นื่ำา โดียิจัำดีส่งผ้้บริหารเข้ารับการพัฒนื่ากับหนื่่วยิงานื่ภิายินื่อกทั�งภิาครัฐและ 

เอกชนื่ เพ่�อแลกเป็ลี�ยินื่แนื่วคิดี มุมมองในื่เชิงวิชาการเฉพาะดี้านื่การบริหารทั�วไป็ ติลอดีจำนื่สร้างเคร่อข่ายิผ้้บริหารระดัีบส้งในื่แวดีวง 
การบินื่ สรุป็รายิละเอียิดี ดัีงนีื่�

•	 ริะดั้บริองก้ริริมก้าริผู้อำานวยก้าริใหญ่	และผู้อำานวยก้าริใหญ่/เทียบเท่าจำานวน	6	หลัก้สูตริ

หลักสูตร จำานวนผู้ผ่านการอบรม (คน)

1.  Senior Executive Education Program 1 

2.  ป็ระกาศันื่ยีิบัติรชั�นื่ส้งการเม่องการป็กครองในื่ระบอบป็ระชาธีปิ็ไติยิสำาหรับนัื่กบรหิารระดีบัส้ง (ป็ป็ร.) 1

3.  วิทยิาการการจัำดีการสำาหรับนัื่กบริหารระดัีบส้ง (วบส.) 1

4.  พัฒนื่าสัมพันื่ธ์ีระดัีบผ้้บริหารกองทัพอากาศั (พสบ.ทอ.) 1

5.  Leadership Succession Program (LSP) 1

6.  นัื่กบริหารการพัฒนื่าในื่ยิุคดิีจิำติอล (Digital CEO) 1

หลักสูตร จำานวนผู้ผ่านการอบรม (คน)

1.  การทัพอากาศั (วทอ.) 1 

2.  วิทยิาลัยิการทัพเร่อ (วทร.) 1

3.  นัื่กบริหารการคมนื่าคมระดัีบส้ง (นื่บส.) 1

4.  การให้เอกชนื่ลงทุนื่ในื่กิจำการของรัฐ 1

•	 ริะดั้บผู้อำานวยก้าริฝ่้าย/เทียบเท่า	จำานวน	4	หลัก้สูตริ
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•	 ริะดั้บผู้อำานวยก้าริก้อง/เทียบเท่า	จำานวน	2	หลัก้สูตริ

หลักสูตร จำานวนผู้ผ่านการอบรม (คน)

1.  นัื่กบริหารการคมนื่าคมระดัีบกลาง (นื่บก.) 1 

2.  การจัำดีการการบินื่สำาหรับผ้้บริหาร 1

หลักสูตร จำานวนผู้ผ่านการอบรม (คน)

1.  Aerodrome Control Rating 31

2.  Approach Control Procedural Rating 8

3.  Approach Control Surveillance Rating 5

4.  Area Control Procedural Rating 15

5.  Area Control Surveillance Rating 15

ประเภท/ปี 2560 2561 2562

ศ้ันื่ยิ์ควบคุมจำราจำรทางอากาศัเขติป็ระชิดีสนื่ามบินื่ภ้ิมิภิาค 42 29 13

ศ้ันื่ยิ์ควบคุมจำราจำรทางอากาศัเส้นื่ทางบินื่กรุงเทพ 15 10 15

ศ้ันื่ยิ์ควบคุมจำราจำรทางอากาศัเขติสนื่ามบินื่กรุงเทพ 19 - 0

จำานวนพนัก้งานที�เข้าทด้สอบ 76 39 28

จำานวนพนัก้งานที�ผ่านก้าริทด้สอบ 76 39 28

ร้ิอยละความสำาเร็ิจ 100 100 100

สำาหรับกลุ่มการพัฒนื่าพนื่ักงานื่ดี้านื่ป็ฏิิบัติิการจำราจำรทางอากาศั บริษัทฯ ไดี้ทบทวนื่ป็ัจำจัำยินื่ำาเข้าที�ส่งผลติ่อการพัฒนื่าบุคลากร 
กลุ่มงานื่ป็ฏิิบัติิการจำราจำรทางอากาศั ได้ีแก่ แผนื่การเดิีนื่อากาศัสากล (Global Air Navigation Plan: GANP) ป็ระกาศัสำานัื่กงานื่การบินื่ 
พลเร่อนื่แห่งป็ระเทศัไทยิ เร่�อง มาติรฐานื่การให้บริการการจัำดีการจำราจำรทางอากาศัป็ระเภิทบริการจำราจำรทางอากาศั (ฉบับที� 2) 
พ.ศั. 2562 และเร่�องมาติรฐานื่การให้บริการระบบส่�อสาร ระบบช่วยิการเดิีนื่อากาศั และระบบติิดีติามอากาศัยิานื่ (ฉบับที� 2) พ.ศั. 2562 
การเป็ลี�ยินื่แป็ลงดี้านื่เทคโนื่โลยีิภิายิใติ้โครงสร้างพ่�นื่ฐานื่ TMCS และแผนื่ส่บทอดีติำาแหนื่่งมาเป็็นื่ป็ัจำจัำยินื่ำาเข้าเพ่�อหาความจำำาเป็็นื่ 
ในื่การฝึ่กอบรม ซ่ึ่�งบริษัทฯ มีการพัฒนื่าบุคลากรให้มีความสามารถด้ีานื่บริการการเดิีนื่อากาศัติามมาติรฐานื่ (Manual of Standards) 
กพท. กำาหนื่ดี พร้อมทั�งยิ่�นื่ขอการรับรองมาติรฐานื่หลักส้ติรกับ กพท. จำำานื่วนื่ 5 หลักส้ติร และดีำาเนิื่นื่การพัฒนื่าในื่หลักส้ติร ดัีงนีื่�

จำากการพัฒนื่าบุคลากรที�ผ่านื่หลักส้ติร ซ่ึ่�งติ้องผ่านื่ขั�นื่ติอนื่การสร้างให้มีความสามารถดี้านื่บริการการเดิีนื่อากาศัติามมาติรฐานื่ 
(Manual of Standards) โดียิกำาหนื่ดีเป็้าหมายิผ้้ผ่านื่การอบรมและสามารถสอบผ่านื่ใบอนุื่ญาติ (ไดี้ Rating) คิดีเป็็นื่ร้อยิละ 100 
ของจำำานื่วนื่ผ้้เข้ารับการอบรม สรุป็รายิละเอียิดีย้ิอนื่หลัง จำำานื่วนื่ 3 ปี็ (พ.ศั. 2560-2562) ดัีงนีื่�

นื่อกจำากนีื่� บริษัทฯ ได้ีจัำดีทำาค่้ม่อ Unit Training Plan เพ่�อเป็็นื่เอกสารอ้างอิงในื่การป็ฏิิบัติิสำาหรับการฝึ่กอบรมให้เป็็นื่มาติรฐานื่ 
ติลอดีจำนื่เป็็นื่การพัฒนื่าความสามารถและรักษามาติรฐานื่การป็ฏิิบัติิงานื่ของเจำ้าหนื่้าที�ควบคุมจำราจำรทางอากาศัของทุกหนื่่วยิงานื่ 
พร้อมทั�งจัำดีการอบรม จำำานื่วนื่ 2 หลักส้ติร ดัีงนีื่�
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หลักสูตร จำานวนผู้ผ่านการอบรม (คน)

1. OJT-I (On the Job Training Instructor) Refresher 180

2. ATM Managers’ Performance Phrase 1: Human Performance Training for all 
ANSP Managers (Fatigue Management)

56

หลักสูตร จำานวนผู้ผ่านการอบรม (คน)

1. Refresher Training (TMCS) (สำาหรับเจ้ำาหน้ื่าที�ควบคุมจำราจำรทางอากาศั) 1,266

2. TopSky Maintenance Internal Training 90

3. Voice Communication Control System 86

4. IP Cloud Network 87

5. Power Supply 109

6. พ่�นื่ฐานื่สำาหรับช่างหมุนื่เวียินื่ ระบบ TMCS 136

7. HMI for TopSky 
(กองทัพอากาศั สำานัื่กงานื่การบินื่พลเร่อนื่แห่งป็ระเทศัไทยิ และสถาบันื่การบินื่พลเร่อนื่)

33

พร้อมกันื่นีื่� บริษัทฯ มีการพัฒนื่าบุคลากรเพ่�อรองรับการเป็ลี�ยินื่แป็ลงดี้านื่เทคโนื่โลยีิติามแผนื่ การพัฒนื่าโครงสร้างพ่�นื่ฐานื่ระบบ 
บริการการเดิีนื่อากาศัที�สำาคัญ ติามแผนื่ TMCS Transition Roadmap ซ่ึ่�งเป็็นื่ไป็ติาม Continuation Training (Conversion) 
โดียิจัำดีอบรมหลักส้ติร ดัีงนีื่�

(ดัีงข้อม้ลสถิติิ หลักส้ติร 1 (ภิาพที� 1) หลักส้ติร 2-6 (ภิาพที� 2) และหลักส้ติร 7 (ภิาพที� 3)
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ภิายิใต้ิกลุ่มการพัฒนื่าพนัื่กงานื่ด้ีานื่วิศัวกรรมจำราจำรทางอากาศั เพ่�อสนัื่บสนุื่นื่กลยิุทธ์ี 3.2 ภิายิใต้ิแผนื่วิสาหกิจำ ปี็ พ.ศั. 2562-2566 
รายิละเอียิดีดัีงกล่าวข้างติ้นื่แล้ว นื่อกจำากนีื่�ยิังสอดีคล้องกับแนื่วทางการพัฒนื่าบุคลากรดี้านื่วิศัวกรรม ติามที�องค์การการบินื่พลเร่อนื่ 
กำาหนื่ดีไว้ในื่เอกสาร ICAO Doc.7192 Part E2 ซ่ึ่�งบริษัทฯ ได้ีร่วมกับ EPN (Entry Point North) ป็ระเทศัสวีเดีนื่ จัำดีฝึ่กอบรมหลักส้ติร 
Basic ATSEP, หลักส้ติร On-the-Job-Training Instructor (OJTI) and Assessor ให้กับวิศัวกรผ้้เกี�ยิวข้อง ในื่ป็ีงบป็ระมาณ 
2561-2562 สรุป็รายิละเอียิดี ดัีงนีื่�

หลักสูตร จำานวนพนักงานผ่านการอบรม
ปี 2561 (คน)

จำานวนพนักงานผ่านการอบรม
ปี 2562 (คน)

1.  Basic ATSEP (บริษัทฯ) 4 67 

2.  Basic ATSEP (EPN) 16 16 

3.  OJTI & Assessor (EPN) 6 12 

ภิาพที� 2

ภิาพที� 3
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ตารางแสดงผลงานการจัดการความรู้ ปี 2560-2562

ภิายิใติ้กลุ่มการพัฒนื่าพนัื่กงานื่ดี้านื่สนัื่บสนุื่นื่ บริษัทฯ ไดี้ดีำาเนิื่นื่การจัำดีอบรมพนัื่กงานื่ระดัีบผ้้จำัดีการงานื่บริหารทั�วไป็/เทียิบเท่า 
ให้มีความพร้อมเข้าส่้กระบวนื่การคัดีเล่อกผ้้บริหารระดัีบต้ินื่ สรุป็รายิละเอียิดี ดัีงนีื่�

หลักสูตร จำานวนผู้ผ่านการอบรม (คน)

Succession Development Project (SDPP) 9

หลักสูตร จำานวนผู้ผ่านการอบรม (คน)

ATC for Non ATC (จำำานื่วนื่ 3 รุ่นื่ ๆ ละ 5 คนื่) 15

ภิายิใติ้กลุ่มการพัฒนื่าพนื่ักงานื่ดี้านื่ธีุรกิจำ บริษัทฯ ไดี้ให้ความสำาคัญกับบุคลากรที�ติ้องไป็พัฒนื่าติ่อยิอดีในื่งานื่หลักดี้านื่การบริการ 
การจำราจำรทางอากาศั จ่ำงไดี้จัำดีให้พนื่ักงานื่มีความร้้ ความเข้าใจำในื่งานื่ของภิารกิจำหลักอันื่จำะนื่ำาไป็ส้่การพัฒนื่าอุป็กรณ์หร่อสร้าง 
นื่วัติกรรมเพ่�อไป็สร้างงานื่ในื่ภิาคธุีรกิจำได้ี

การส่งเสริมการเรียนรู้
นื่อกจำากนีื่� บริษัทฯ ส่งเสริมให้บุคลากรใช้ความร้้ ความสามารถและป็ระสบการณ์ เพ่�อป็รับป็รุงกระบวนื่การทำางานื่ การจัำดีการความร้้ 

และการสร้างนื่วัติกรรม โดียิรวบรวมและจัำดีเก็บองค์ความร้้ที�สำาคัญเพิ�มเติิมในื่ด้ีานื่ Air Traffic Management (ATM) Aeronautical 
Information Service (AIS) Communications Navigation and Surveillance (CNS) ส่งเสริมให้ทุกหน่ื่วยิงานื่จัำดีทำา Knowledge 
Landscape และแผนื่ที�ความร้้ (Knowledge Map) พร้อมกับการนื่ำาความร้้ไป็ป็รับป็รุงผลการป็ฏิิบัติิงานื่หร่อสร้างผลงานื่นื่วัติกรรม 
เพ่�อยิกระดัีบความสามารถขององค์กรส้่ระดัีบสากล โดียิในื่ป็ี 2562 สามารถจัำดีการองค์ความร้้ไดี้จำำานื่วนื่ 22 ผลงานื่ แบ่งออกเป็็นื่ 
องค์ความร้้ที�สำาคัญและจำำาเป็็นื่ของหน่ื่วยิงานื่ จำำานื่วนื่ 15 ผลงานื่ องค์ความร้้ที�เช่�อมโยิงการพัฒนื่ากระบวนื่การทำางานื่ จำำานื่วนื่ 5 ผลงานื่ 
และองค์ความร้้ที�สามารถต่ิอยิอดีส่้การสร้างนื่วัติกรรม จำำานื่วนื่ 2 ผลงานื่ (ดัีงข้อม้ลสถิติิ ภิาพที� 4)

ป 2560

องคความรู

ป 2561 ป 2562

พัฒนากระบวนการ ตอยอดนวัตกรรม

ผลงานการจัดการความรู้ ปี 2560-2562

ปี องค�ความรู้ พัฒินากระบวนการ ต่อยอดนวัตกรรม รวม

2560 21 - - 21

2561 27 - 1 28

2562 15 5 2 22

ภิาพที� 4



57รายงานประจำำาปี 2562าปี 2562าปวิทยุการบินแห่งประเทศไทย

ทั�งนีื่� บริษัทฯ ได้ีใช้เคร่�องม่อการจัำดีการความร้้เพ่�อแลกเป็ลี�ยินื่เรียินื่ร้้ และถอดีบทเรียินื่การดีำาเนิื่นื่โครงการพัฒนื่าโครงสร้างพ่�นื่ฐานื่
ระบบบริการการเดิีนื่อากาศั (TMCS) ซ่ึ่�งเป็็นื่โครงการที�สำาคัญขององค์กร

นื่อกจำากนีื่� บริษัทฯ ยิังให้ความสำาคัญกับการส่งเสริมนื่วัติกรรมในื่องค์กรอยิ่างติ่อเน่ื่�อง โดียิมีการป็รับแนื่วทางการพัฒนื่าผลงานื่ 
นื่วัติกรรมเป็็นื่แบบ User Challenge และนื่ำา ICAO Based Performance Guidance (11 KPAs) มาเป็็นื่กรอบในื่การสร้างนื่วัติกรรม 
โดียิในื่ปี็ 2562 มีผลงานื่ถ้กส่งเข้าร่วมป็ระกวดีภิายิในื่ จำำานื่วนื่ 13 ผลงานื่ แบ่งติามป็ระเภิทผลงานื่ได้ีดัีงนีื่�

ประเภทผลงาน จำานวน (ผลงาน)

1.  นื่วัติกรรมทางเทคโนื่โลยิี 4

2.  นื่วัติกรรมการบริหารจัำดีการ 5

3.  ผลงานื่สิ�งป็ระดิีษฐ์ 4

บริษัทฯ ส่งผลงานื่นื่วัติกรรมที�ไดี้รับคัดีเล่อกจำากการป็ระกวดีภิายิในื่บริษัทฯ เข้าร่วมป็ระกวดีรางวัลสภิาวิจัำยิแห่งชาติิ : 
รางวัลผลงานื่ป็ระดิีษฐ์คิดีค้นื่ รวมถ่งการเข้าร่วมป็ระกวดีและจัำดีแสดีงในื่เวทีนื่านื่าชาติิ สรุป็ผลได้ีดัีงนีื่�

 • รางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ :  
  รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น

 ช่่�อผลงาน
• ระบบควบคุมและแสดีงสถานื่ะอุป็กรณ์อัจำฉริยิะ 

กองวิศัวกรรมส่�อสารการเดิีนื่อากาศั
 

ช่่�อผลงาน
• อุป็กรณ์ป็้องกันื่ความเสียิหายิจำากความเข้มของสัญญาณ 

วิทยิุที�สามารถเล่อกค่าเทรสโฮ่ลต์ิได้ี

 • รางวลัเหรยีญเงนิ และ Special Prize FIRI Award  
  จาก The 1st Institute Investors and Researchers  
  in I.R. IRAN สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน จากเวที  
  International Exhibition of Inventions of  
  Geneva 2019

	 ช่่�อผลงาน
 • ระบบควบคุมและแสดีงสถานื่ะอุป็กรณ์อัจำฉริยิะ 

   กองวิศัวกรรมส่�อสารการเดิีนื่อากาศั
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การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทฯ ได้ีดีำาเนิื่นื่การพัฒนื่าองค์กรด้ีานื่เทคโนื่โลยิีสารสนื่เทศัติามนื่โยิบายิรัฐบาล Thailand 4.0 แผนื่พัฒนื่าดิีจิำทัลเพ่�อเศัรษฐกิจำ 
และสังคม แผนื่พัฒนื่ารัฐบาลดีิจิำทัล ติลอดีจำนื่แผนื่ยิุทธีศัาสติร์รัฐวิสาหกิจำ (สาขาขนื่ส่ง) และแผนื่แม่บทเทคโนื่โลยิีสารสนื่เทศัของ 
กระทรวงคมนื่าคม รวมถ่งกฎหมายิ พระราชบัญญัติิติ่าง ๆ และป็ระกาศัแนื่บท้ายิกฎหมายิติ่าง ๆ ที�มีผลบังคับใช้แล้วมาเป็็นื่ป็ัจำจัำยิ
สำาคัญในื่การขับเคล่�อนื่โครงการและแผนื่งานื่ให้สอดีคล้อง โดียิมีการดีำาเนิื่นื่การติามกลยิุทธี์ติามแผนื่วิสาหกิจำและแผนื่ป็ฏิิบัติิการ 
พ.ศั. 2562-2566 อันื่ป็ระกอบด้ีวยิ

1. พัฒนาศักยภาพของโครงสร้างดิจิทัลและองค์ประกอบพ้ืนฐาน
 ให้มีเสถยีิรภิาพและความมั�นื่คงป็ลอดีภิยัิ ติอบสนื่องการเป็็นื่องค์กรดีจิิำทัล โดียิป็ระกอบด้ีวยิการดีำาเนิื่นื่การในื่หลายิส่วนื่ที�สำาคัญ อาทิ 

1.1 ติิดีตัิ�งระบบ ICT Network Security
 สำาหรับเคร่อข่ายิแบบมีสายิและไร้สายิให้ครอบคลุมพ่�นื่ที�สำานัื่กงานื่ทั�งองค์กร
1.2 พัฒนื่าระบบบริการป็รับป็รุงความมั�นื่คงป็ลอดีภัิยิ
 สำาหรับระบบป็ฏิิบัติิการ Windows และซึ่อฟต์ิแวร์อ่�นื่ ๆ ของ Microsoft
1.3 จัำดีหาระบบติรวจำจัำบเหตุิการณ์ความไม่ป็ลอดีภัิยิด้ีานื่สารสนื่เทศั (Security Information and Event Management: SIEM) 

ซ่ึ่�งเป็็นื่โครงการระยิะ 2 ปี็ เพ่�อติรวจำสอบและรายิงานื่เหตุิต่ิาง ๆ ที�เกิดีข่�นื่กับระบบสารสนื่เทศัองค์กร
1.4 ติิดีตัิ�งระบบติรวจำวัดีค่าการใช้พลังงานื่ไฟฟ้า และบริหารจัำดีการใช้พลังงานื่ภิายิในื่อาคาร (Building Energy Management: BEM)  

ที�สำานัื่กงานื่ใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ
1.5 จัำดีหาและให้บริการระบบป็ระชุมทางไกลด้ีวยิ Video Conference
 เพ่�ออำานื่วยิความสะดีวกในื่การป็ระชุมหาร่อรวมถ่งการถ่ายิทอดีสดีการป็ระชุมสำาคัญ ๆ  จำากส่วนื่กลางเพ่�อเผยิแพร่ป็ระชาสัมพันื่ธ์ี 

ข่าวสารไป็ยัิงศ้ันื่ยิ์ควบคุมการบินื่ส่วนื่ภ้ิมิภิาค 

2. บริหารจัดการสารสนเทศ ความรู้ และเทคโนโลยีดิจิทัล
 เพ่�อสร้างนื่วัติกรรม นื่วัติกร ติลอดีจำนื่ส่งเสริมการลงทุนื่ วิจัำยิและพัฒนื่าให้สอดีคล้องกับยิุทธีศัาสติร์ Thailand 4.0 และแผนื่พัฒนื่า

ดิีจิำทัลเพ่�อเศัรษฐกิจำและสังคม โดียิ
2.1 พัฒนื่า/ป็รับป็รุงการดีำาเนิื่นื่งานื่และการบริการด้ีวยิเทคโนื่โลยิีดิีจิำทัล
 ดี้วยิการพัฒนื่าระบบงานื่สารสนื่เทศัเพ่�อสนัื่บสนุื่นื่การป็ฏิิบัติิงานื่ในื่ดี้านื่ติ่าง ๆ อยิ่างมีคุณภิาพทุกภิาคส่วนื่ โดียิหนื่่วยิพัฒนื่า 

ซึ่อฟต์ิแวร์ภิายิในื่บริษัทฯ เอง ป็ระกอบด้ีวยิ
• ระบบสารสนื่เทศัสนัื่บสนุื่นื่งานื่บริหารจำราจำรทางอากาศั อาทิ การระบบจัำดีติารางเวลาป็ฏิิบัติิงานื่ควบคุมจำราจำรทางอากาศั 

สำาหรับศ้ันื่ยิ์ควบคุมจำราจำรทางอากาศัเขติสนื่ามบินื่กรุงเทพ และศ้ันื่ยิ์ควบคุมจำราจำรทางอากาศัเขติป็ระชิดีสนื่ามบินื่ภ้ิมิภิาค
• ระบบสารสนื่เทศัสำาหรับงานื่วิศัวกรรม อาทิ การป็รับป็รุงระบบสารสนื่เทศัระยิะที� 2 (ระบบบริหารคลัง) และการพัฒนื่าระ

บบแสดีงสถานื่ะการทำางานื่อุป็กรณ์ทางด้ีานื่วิศัวกรรม
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• ระบบสารสนื่เทศัสำาหรับงานื่ทรัพยิากรบุคคล อาทิ ระบบแสดีงสถิติิบริหารงานื่บุคคล ระบบบริหารข้อม้ลยิานื่พาหนื่ะ 
ผ่านื่ม่อถ่อ (ทุ่งมหาเมฆ) ระบบบริหารข้อม้ลยิานื่พาหนื่ะดีอนื่เม่อง และระบบจำองโรงแรมบ้านื่พักติากอากาศั เป็็นื่ติ้นื่

• ระบบสารสนื่เทศัสนัื่บสนุื่นื่การวัดีค่าผลผลิติการป็ฏิิบัติิงานื่ของเจ้ำาหน้ื่าที�ควบคุมจำราจำรทางอากาศั
• ระบบบรหิารจำดัีการงานื่สารสนื่เทศัด้ีานื่การพฒันื่า/ป็รบัป็รงุโป็รแกรมป็ระยิกุต์ิ อาท ิระบบแสดีงพจำนื่านื่กุรมฐานื่ข้อม้ลหลัก 

ระยิะที� 2 ระบบป็ระกันื่คุณภิาพซึ่อฟติ์แวร์ ระยิะที� 1 และระยิะที� 2 รวมถ่งการจำัดีซึ่่�อจำัดีหาซึ่อฟติ์แวร์ และฮ่าร์ดีแวร ์
เพ่�อลดีระยิะเวลาในื่การพัฒนื่า และเป็็นื่การเพิ�มป็ระสิทธีิภิาพระบบที�พัฒนื่าให้สอดีคล้องกับความติ้องการของผ้้ใช้งานื่ 
ป็ระจำำาป็ี 2562

• ระบบสารสนื่เทศังานื่ป็ระเมินื่ความป็ลอดีภัิยิ ได้ีแก่ การป็รับป็รุงระบบบริหารข้อม้ลเคร่�องม่อวัดี เป็็นื่ต้ินื่
2.2 พัฒนื่าระบบการนื่ำาเสนื่อข้อม้ลสารสนื่เทศัเพ่�อสนัื่บสนุื่นื่การตัิดีสินื่ใจำ
 เ พ่� อบริหารองค ์กร ส้ ่ความเป็ ็นื่เ ลิศั โดียิคัดีเ ล่อกหนื่ ้าจำอรายิงานื่ที�สำ า คัญมาพัฒนื่าเป็ ็นื่ระบบ Dashboard 

แสดีงผลข้อม้ลสำาคัญขององค์กร เพ่�อสนัื่บสนุื่นื่การตัิดีสินื่ใจำของผ้้บริหารผ่านื่โครงการ AEROTHAI Digitization
2.3 พัฒนื่าระบบเว็บไซึ่ต์ิให้บริการข้อม้ลผ้้มีส่วนื่ได้ีส่วนื่เสียิทุกภิาคส่วนื่
 ทั�งในื่ส่วนื่ของ ผ้้ถ่อหุ้นื่ และสายิการบินื่ต่ิาง ๆ

3. ดำาเนินการกำาหนดกรอบนโยบายกำากับดูแล ขับเคล่ือน และประเมินผล
 ติามแนื่วทางมาติรฐานื่สากลและแนื่วป็ฏิิบัติิที�ดีี รวมถ่งการดีำาเนิื่นื่การให้สอดีคล้องกับแนื่วทางยุิทธีศัาสติร์ชาติิในื่การพัฒนื่าดิีจิำทัล 

และการป็ฏิิบัติิให้เป็็นื่ไป็ติามกฎหมายิที�เกี�ยิวข้อง
3.1 จัำดีทำาแผนื่ดีำาเนิื่นื่งานื่ด้ีานื่ดิีจิำทัลเพ่�อขับเคล่�อนื่ส่้การเป็็นื่องค์กรดิีจิำทัล

• จัำดีทำาแผนื่พัฒนื่าดิีจิำทัลและแผนื่ป็ฏิิบัติิการดิีจิำทัล พ.ศั. 2563-2567 แล้วเสร็จำ เพ่�อใช้เป็็นื่กรอบในื่การพัฒนื่าองค์กรดิีจิำทัล 
ให้สอดีคล้องกับนื่โยิบายิภิาครัฐ

3.2 ดีำาเนิื่นื่การด้ีานื่การรักษาความมั�นื่คงป็ลอดีภัิยิด้ีานื่สารสนื่เทศั ติามที�กฎหมายิและแนื่วป็ฏิิบัติิสากลกำาหนื่ดี
• จัำดีทำานื่โยิบายิและแนื่วป็ฏิิบัติิในื่การรักษาความมั�นื่คงป็ลอดีภัิยิดี้านื่สารสนื่เทศั ติามที�กฎหมายิธีุรกรรมทางอิเล็กทรอนิื่กส์ 

และกฎหมายิด้ีานื่ไซึ่เบอร์กำาหนื่ดี รวมถ่งการดีำาเนิื่นื่ติามแนื่วทางการป็ระเมินื่ความเสี�ยิงด้ีานื่ไอทีของ ICAO
• จำัดีทำาวิธีีป็ฏิิบัติิในื่การรักษาความมั�นื่คงป็ลอดีภัิยิดี้านื่สารสนื่เทศัให้สอดีคล้องกับนื่โยิบายิและแนื่วป็ฏิิบัติิในื่การรักษา 

ความมั�นื่คงป็ลอดีภิัยิดี้านื่สารสนื่เทศั
• ติรวจำป็ระเมินื่ระบบสารสนื่เทศัเพ่�อพัฒนื่าระบบการรักษาความมั�นื่คงป็ลอดีภิัยิดี้านื่สารสนื่เทศัให้เป็็นื่ไป็ติามแนื่วทาง 

มาติรฐานื่สากล ISO 27001
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3.3 ดีำาเนิื่นื่การเพ่�อยิกระดัีบระบบสารสนื่เทศัให้เป็็นื่ไป็ติามกฎหมายิดิีจิำทัลที�เกี�ยิวข้องและแนื่วป็ฏิิบัติิที�ดีี
• ศ่ักษารายิละเอียิดีและกำากับด้ีแลให้มีการป็ฏิิบัติิติามกรอบกฎหมายิด้ีานื่สารสนื่เทศัที�เกี�ยิวข้อง 
• ศั่กษาแนื่วทางในื่การนื่ำาแนื่วป็ฏิิบัติิที�ดีี อาทิ Cobit 5 มาใช้ในื่การกำากับดี้แลดี้านื่สารสนื่เทศัอยิ่างเป็็นื่ระบบ
• ศั่กษาแนื่วทางในื่การนื่ำาเอาวิธีีป็ระเมินื่ผลดี้านื่ธีรรมาภิิบาลดีิจำิทัล (Digital Governance) เข้ามาป็ระยิุกติ์ใช้
• ศั่กษาแนื่วทางในื่การรักษาความเป็็นื่ข้อม้ลส่วนื่บุคคลและข้อม้ลสำาคัญขององค์กร เพ่�อจำัดีทำาธีรรมาภิิบาลข้อม้ล (Data 

Governance) ติามแนื่วทางที�กฎหมายิกำาหนื่ดี
• กำาหนื่ดีแผนื่ในื่การพัฒนื่าองค์กรดี้านื่เทคโนื่โลยิีสารสนื่เทศัติามกรอบการป็ระเมินื่ผลการดีำาเนื่ินื่งานื่รัฐวิสาหกิจำระบบใหม่

ของสำานัื่กงานื่คณะกรรมการนื่โยิบายิรฐัวสิาหกจิำ (สคร.) ซึ่่�งใช้เกณฑ์ิการพัฒนื่าด้ีานื่ดิีจำทัิลเป็็นื่หนื่่�งในื่หวัข้อหลกัการป็ระเมนิื่
3.4 ส่งเสริม/พัฒนื่าบุคลากรให้ร้้เท่าทันื่ในื่การใช้เทคโนื่โลยีิดิีจิำทัลให้เกิดีป็ระโยิชนื่์และสร้างสรรค์ติามแนื่วทางการกำากับด้ีแล 

  สารสนื่เทศัที�ดีี และสอดีคล้องกับมาติรการที�กฎหมายิด้ีานื่ดิีจิำทัลกำาหนื่ดีไว้ 
• จัำดีการฝึ่กอบรมให้ความร้้ความเข้าใจำเพ่�อเพิ�มทักษะเชิงดิีจิำทัลติามหลักส้ติรที�ได้ีรับการรับรองสากล
• สร้างความติระหนัื่กและให้ความร้้ความเข้าใจำในื่การใช้งานื่เทคโนื่โลยีิดีิจำิทัลอยิ่างป็ลอดีภัิยิให้กับพนัื่กงานื่ผ้้ใช้งานื่ 

ระบบสารสนื่เทศั

ทั�งนีื่� บริษัทฯ มีการแต่ิงตัิ�งคณะกรรมการเทคโนื่โลยีิสารสนื่เทศัและการส่�อสาร (ICT Steering) เพ่�อเป็็นื่องค์คณะส้งสุดีในื่การกำาหนื่ดี
กรอบแนื่วทางและมอบนื่โยิบายิในื่การดีำาเนิื่นื่การด้ีานื่สารสนื่เทศัให้เกิดีป็ระสิทธิีผล โดียิมีผ้้บริหารเทคโนื่โลยิีสารสนื่เทศัระดัีบส้ง (CIO) 
เป็็นื่ผ้้บริหารผลลัพธี์ส้งสุดี ผ่านื่การดีำาเนิื่นื่งานื่ของคณะอนืุ่กรรมการเทคโนื่โลยิีสารสนื่เทศัและการส่�อสารซ่ึ่�งป็ระกอบดี้วยิผ้้แทนื่จำาก 
ทุกฝ่่ายิงานื่ เพ่�อร่วมกันื่ดีำาเนิื่นื่งานื่ พิจำารณาแนื่วทางกำากับด้ีแล สั�งการ และป็ระเมินื่ผล ผ่านื่คณะทำางานื่ชุดีต่ิาง ๆ เพ่�อให้เกิดีการนื่ำาไป็
ป็ฏิิบัติิอยิ่างเป็็นื่ร้ป็ธีรรมและเกิดีการบ้รณาการร่วมกันื่
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ผลการดำาเนินงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุน
จำากนื่โยิบายิภิาครัฐในื่ป็ี 2562 ที�กำาหนื่ดีให้รัฐวิสาหกิจำเบิกจำ่ายิงบป็ระมาณลงทุนื่ให้ไดี้ไม่นื่้อยิกว่าร้อยิละ 95 ของกรอบวงเงินื่ 

ลงทุนื่ ผลการเบิกจำ่ายิงบลงทุนื่สะสมของบริษัทฯ ในื่ป็ี 2562 มียิอดีเบิกจำ่ายิสะสมจำริงเบ่�องติ้นื่ จำำานื่วนื่ 1,185.96 ล้านื่บาท 
หร่อคิดีเป็็นื่ร้อยิละ 94.88 เม่�อเทียิบกับวงเงินื่เบิกจำ่ายิในื่ป็ีงบป็ระมาณ 2562 ที�ไดี้รับอนืุ่มัติิ จำำานื่วนื่ 1,250 ล้านื่บาท ซ่ึ่�งติำ�ากว่า 
กรอบเบิกจำ่ายิลงทุนื่ จำำานื่วนื่ 64.04 ล้านื่บาท หากป็รับติามเง่�อนื่ไขที�กระทรวงการคลังกำาหนื่ดีไว้ (เช่นื่ การจัำดีหาไดี้ติำ�ากว่า 
งบป็ระมาณ) จำะทำาให้ผลการเบิกจ่ำายิลงทุนื่คิดีเป็็นื่ร้อยิละ 100 

การประเมินผลการดำาเนินงาน
การป็ระเมินื่ผลการดีำาเนิื่นื่งานื่ของบริษัทฯ ดีำาเนิื่นื่การผ่านื่การจัำดีทำาบันื่ท่กข้อติกลงป็ระเมินื่ผลการดีำาเนิื่นื่งานื่รัฐวิสาหกิจำระหว่าง 

รัฐบาลไทยิกับบริษัทฯ โดียิมีสำานัื่กงานื่คณะกรรมการนื่โยิบายิรัฐวิสาหกิจำ (สคร.) เป็็นื่ผ้้กำากับด้ีแล โดียิภิาครัฐได้ีให้ความสำาคัญอยิ่างยิิ�ง 
ในื่การพัฒนื่าและเพิ�มม้ลค่ารัฐวิสาหกิจำให้มีป็ระสิทธิีภิาพมากยิิ�งข่�นื่ ซ่ึ่�งจำะนื่ำาไป็ส่้การเพิ�มศัักยิภิาพในื่การแข่งขันื่ให้แก่รัฐวิสาหกิจำและเป็็นื่การ 
สร้างม้ลค่าเพิ�มให้แก่ทรัพยิ์สินื่ของรัฐเพ่�อการพัฒนื่าป็ระเทศัอยิ่างยิั�งยิ่นื่ โดียิใช้ “ระบบป็ระเมินื่คุณภิาพรัฐวิสาหกิจำ (State Enterprise 
Performance Appraisal: SEPA)” เป็็นื่เคร่�องม่อ ป็ระกอบด้ีวยิการป็ระเมินื่และวัดีผล 3 ส่วนื่ ได้ีแก่ 1) ผลการป็ระเมินื่กระบวนื่การ/
ระบบของรัฐวิสาหกิจำ หมวดี 1-6 (การนื่ำาองค์กร การวางแผนื่เชิงยิุทธีศัาสติร์ การมุ่งเนื่้นื่ล้กค้าและติลาดี การวัดี การวิเคราะห์ 
และการจัำดีการความร้้ การมุ่งเนื่้นื่บุคลากร และการมุ่งเนื่้นื่การป็ฏิิบัติิการ) 2) ภิารกิจำติามยิุทธีศัาสติร์ และ 3) ผลลัพธี์ โดียิบริษัทฯ 
มีผลการดีำาเนิื่นื่งานื่ติามระบบป็ระเมินื่คุณภิาพรัฐวิสาหกิจำ ป็ระจำำาปี็งบป็ระมาณ 2561 ดัีงนีื่�

ผลการดำาเนินงาน
ตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ

ปีงบประมาณ 2561

กระบวนการ/ระบบ ภารกิจ
ตามยุทธศาสตร์ ผลลัพธ์

นื่ำ�าหนื่ัก 30 20 50

คะแนื่นื่ถ่วงนื่ำ�าหนื่ัก 1.3950 0.9000 2.2912

ผลก้าริปริะเมินริวม 4.5862

การจัดอันดับเครดิตองค์กร 
ในื่ป็ีงบป็ระมาณ 2562 บริษัท ทริสเรทติิ�ง จำำากัดี (ทริสเรทติิ�ง) คงอันื่ดัีบเครดิีติองค์กรของบริษัทฯ ที�ระดัีบ “AAA” และกำาหนื่ดี 

แนื่วโน้ื่มอันื่ดัีบเครดิีติที�ระดัีบ “Stable” โดียิอันื่ดัีบเครดิีติสะท้อนื่ถ่งสถานื่ะของบริษัทฯ ในื่การเป็็นื่ผ้้ให้บริการการเดิีนื่อากาศัรายิหลัก 
ในื่ป็ระเทศัไทยิ ติลอดีจำนื่การมีสถิติิดี้านื่ความป็ลอดีภัิยิที�ดีี สถานื่ะทางการเงินื่ที�แข็งแกร่ง และคณะผ้้บริหารที�มีป็ระสบการณ์ ทั�งนีื่� 
ทริสเรทติิ�งเห็นื่ว่าสถานื่ะเครดิีติของบริษัทฯ มีป็ัจำจัำยิเสริมจำากบทบาทของบริษัทฯ ที�มีลักษณะพิเศัษและมีความสำาคัญติ่อรัฐบาลไทยิ 
รวมถ่งความเป็็นื่ไป็ได้ีที�บริษัทฯ จำะได้ีรับการสนัื่บสนุื่นื่เป็็นื่พิเศัษจำากรัฐบาลในื่กรณีที�บริษัทฯ เผชิญกับสถานื่การณ์วิกฤติ

สำาหรับแนื่วโน้ื่มอันื่ดัีบเครดิีติ “Stable” หร่อ “คงที�” สะท้อนื่ถ่งการคาดีการณ์ของทริสเรทติิ�งว่าบริษัทฯ จำะยิังคงสถานื่ะในื่การเป็็นื่ 
ผ้้ให้บริการการเดีินื่อากาศัรายิหลักของป็ระเทศัไทยิในื่อนื่าคติติ่อไป็และคาดีว่าบริษัทฯ จำะยิังคงมีผลการดีำาเนื่ินื่งานื่ที�ดีีอยิ่างติ่อเน่ื่�อง 
นื่อกจำากนีื่� ทริสเรทติิ�งยิังคาดีว่าบริษัทฯ จำะยิังคงรักษาสถานื่ะสภิาพคล่องให้อยิ้่ในื่ระดัีบที�แข็งแกร่งได้ีอีกต่ิอไป็ แม้จำะเป็็นื่กรณีที�เกิดีข่�นื่ 
ไดี้ยิาก แติ่อันื่ดัีบเครดิีติของบริษัทฯ ก็อาจำไดี้รับการป็รับลดีลงไดี้หากความสัมพันื่ธี์ระหว่างบริษัทฯ กับรัฐบาลลดีความสำาคัญลง 
จำนื่ถ่งระดัีบที�ทำาให้ทริสเรทติิ�งเห็นื่ว่าความเป็็นื่ไป็ได้ีในื่การสนัื่บสนุื่นื่เป็็นื่พิเศัษจำากรัฐบาลเป็ลี�ยินื่แป็ลงไป็

รางวัลท่ีได้รับระหว่างปี  
1. รางวัลการพัฒนื่ากองทุนื่ดีีเดี่นื่ การป็ระกวดีกองทุนื่สำารองเลี�ยิงชีพดีีเดี่นื่ ครั�งที� 7 ป็ระเภิท Single Fund กองทุนื่สำารองเลี�ยิงชีพ 

รัฐวิสาหกิจำ ขนื่าดีสินื่ทรัพยิ์กองทุนื่มากกว่า 10,000 ล้านื่บาท จัำดีโดียิสมาคมกองทุนื่สำารองเลี�ยิงชีพ
2. รางวัลป็ระกาศัเกียิรติิคุณบริษัทฯ เกษียิณสุข “ระดัีบทอง” จัำดีโดียิสำานัื่กงานื่คณะกรรมการกำากับหลักทรัพยิ์และติลาดีหลักทรัพยิ์ 

ร่วมกับหน่ื่วยิงานื่พันื่ธีมิติร
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เร่ืองเด่นในรอบปี

1. การเปิดศูนย์บริหารเครือข่ายการปฏิบัติการจราจรทางอากาศ (ATM Network Management Centre)
เน่ื่�องดี้วยิป็ริมาณการจำราจำรทางอากาศัที�เพิ�มข่�นื่อยิ่างติ่อเน่ื่�อง จำนื่เกินื่กว่าขีดีความความสามารถในื่การรองรับเที�ยิวบินื่ในื่พ่�นื่ที� 

ให้บริการจำราจำรทางอากาศั กระบวนื่การบริหารจัำดีการจำราจำรทางอากาศัระดัีบ Pre-Tactical จ่ำงมีความสำาคัญที�จำะช่วยิวางแผนื่และ 
บริหารจัำดีการป็ริมาณเที�ยิวบินื่ให้เหมาะสมกับสภิาพแวดีล้อมและขีดีความสามารถของพ่�นื่ที�ให้บริการ บริษัทฯ มีนื่โยิบายิจัำดีตัิ�งศ้ันื่ยิ์ 
บริหารเคร่อข่ายิการจำราจำรทางอากาศั (ATM Network Management Centre: ATM NMC) โดียิมวัีติถุป็ระสงค์เพ่�อป็รับป็รุงป็ระสิทธิีภิาพ 
และศัักยิภิาพในื่การป็ฏิิบัติิงานื่ให้บริการจำราจำรทางอากาศัระดีับ Pre-Tactical พัฒนื่าการให้บริการดี้านื่ Air Traffic Management 
(ATM) ของบริษัทฯ เพิ�มขีดีความสามารถในื่การรองรับป็ริมาณเที�ยิวบินื่ของป็ระเทศัไทยิ และเติรียิมการสนัื่บสนุื่นื่การเป็ลี�ยินื่ถ่ายิระบบ
ให้บริการจำราจำรทางอากาศัไป็ส่้ระบบ TMCS จ่ำงมีการดีำาเนิื่นื่การจัำดีเติรียิมสถานื่ที�และระบบอุป็กรณ์ป็ฏิิบัติิงานื่ใหม่ ณ ห้องป็ฏิิบัติิการ 
ATM NMC ชั�นื่ 3 อาคาร 60 ปี็ เพ่�อรองรับการป็ฏิิบัติิงานื่ของส่วนื่งานื่ที�เกี�ยิวข้องกับด้ีานื่ Air Traffic Flow Management (ATFM) 
Airspace Management (ASM) และ Information Management (AIM) ได้ีแก่ 

1. Air Traffic Flow Management Unit (ATFMU) ห้อง 206 อาคารป็ฏิิบัติิการ ชั�นื่ 2
2. Flight Data Management Centre (FDMC) ชั�นื่ 3 อาคาร 60 ปี็
3. NOTAM Office ชั�นื่ 3 อาคาร 60 ปี็
4. Communication & OPMET (งานื่ป็ฏิิบัติิการส่�อสารการบินื่) ชั�นื่ 2 อาคาร 60 ปี็

และได้ีมีการดีำาเนิื่นื่การย้ิายิการป็ฏิิบัติิงานื่ของส่วนื่งานื่ดัีงกล่าว 
แล้วเสร็จำและเป็็นื่ไป็ติามเป็้าหมายิที�กำาหนื่ดีไว้ค่อไม่ให้มีการ 
หยิดุีชะงักของการให้บริการ และสามารถป็ฏิิบัติิงานื่ติามหน้ื่าที�รับผิดีชอบ 
ได้ีครบถ้วนื่ สมบ้รณ์ มีป็ระสิทธิีภิาพไม่น้ื่อยิกว่าสถานื่ที�เดิีม ทั�งนีื่� 
ได้ีมีการจัำดีพิธีีการเปิ็ดีป็ฏิิบัติิงานื่ ณ ห้องป็ฏิิบัติิการ ATM NMC 
ชั�นื่ 3 อาคาร 60 ปี็ อยิ่างเป็็นื่ทางการเม่�อวันื่ศุักร์ที� 9 พฤศัจิำกายินื่ 
2561 โดียิมีผ้้แทนื่หน่ื่วยิงานื่ต่ิาง ๆ  เข้าร่วมในื่พิธีี ได้ีแก่ สำานัื่กงานื่ 
การบินื่พลเร่อนื่แห่งป็ระเทศัไทยิ องค์การการบินื่พลเร่อนื่ระหว่าง
ป็ระเทศั กองทัพอากาศั และสายิการบินื่ต่ิาง ๆ
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2. การพัฒนามาตรฐานการให้บรกิารการเดนิอากาศ 
 (Air Navigation Services: ANS) ตามมาตรฐาน 
 สากลและข้อกำาหนดของประเทศ

ในื่ปี็ 2562 บริษัทฯ ได้ีรับการรับรองมาติรฐานื่ระบบการบริหาร 
ความต่ิอเน่ื่�องทางธุีรกิจำ (Business Continuity Management: 
BCM) ISO 22301:2012 ครอบคลุม 3 พ่�นื่ที� ได้ีแก่ ทุ่งมหาเมฆ 
ดีอนื่เม่อง สุวรรณภ้ิมิ ภิายิใต้ิขอบข่ายิการดีำาเนิื่นื่งานื่ด้ีานื่บริการ 
จำราจำรทางอากาศัและบริการข้อม้ลข่าวสารการเดีินื่อากาศั 
เม่�อวันื่ที� 3 กันื่ยิายินื่ 2562 จำากบริษัท ยิ้ไนื่เต็ิดี รีจิำสติร้า 
ออฟ ซิึ่สเท็มส์ (ป็ระเทศัไทยิ) จำำากัดี (URS) จำากการที�บริษัทฯ 
ดีำาเนื่ินื่การติามมาติรฐานื่ทุกขั�นื่ติอนื่ แสดีงให้เห็นื่ถ่งความ 
มั�นื่ใจำไดี้ว่ามีความพร้อมรับอุบัติิการณ์ติ่าง ๆ ที�อาจำเกิดีข่�นื่ 
อันื่ส่งผลกระทบติ่อการให้บริการติ้องหยุิดีชะงัก และมีความ 
สามารถให้บริการไดี้อยิ ่างติ ่อเน่ื่�องในื่ระดีับการให้บริการ 
ที�ยิอมรับได้ี 

3. โครงการจัดสร้างเส้นทางบิน VFR Entry and  
 Exit Procedures

เพ่�อติอบสนื่องความต้ิองการของผ้้รับบริการในื่ส่วนื่ของโรงเรียินื่ 
การบินื่ ซ่ึ่�งใช้กฎการบินื่ว่าด้ีวยิทัศันื่วิสัยิ (Visual Flight Rules: VFR) 
เป็็นื่พ่�นื่ฐานื่ในื่การป็ฏิิบัติิการบินื่ โดียิพัฒนื่าเส้นื่ทางบินื่เข้าและออก 
(VFR Entry and Exit Procedures) สนื่ามบินื่ที�เป็็นื่ฐานื่ฝึ่กบินื่ 
ของโรงเรียินื่การบินื่ต่ิาง ๆ ในื่ 2 ระยิะ ค่อ 
 ระยะท่ี 1 (ปี 2562)

• หัวหินื่ 
• ขอนื่แก่นื่

 ระยะท่ี 2 (ปี 2563)
• นื่ครราชสีมา
• ชุมพร
• นื่ครพนื่ม 

4. โครงการพฒันาเสน้ทางบนิไปสู่ RNAV2 (GNSS)
เพ่�อพัฒนื่าระบบการเดิีนื่อากาศัของป็ระเทศัไป็ส้่แผนื่งานื่ 

สากลขององค์การการบินื่พลเร่อนื่ระหว่างป็ระเทศั ได้ีมีการพัฒนื่า 
เส้นื่ทางบินื่จำำานื่วนื่ 33 เส้นื่ทางบินื่ ไป็ส้่การนื่ำาทางดี้วยิระบบ 
ดีาวเทียิม (Global Navigation Satellite System: GNSS) 
ซ่ึ่�งเพิ�มความเที�ยิงติรงในื่การบินื่ของอากาศั โดียิมีความคลาดีเคล่�อนื่ 
ทางติำาแหนื่่งในื่ระดีับไม่เกินื่ 2 ไมล์ (RNAV2) การพัฒนื่า 
เส้นื่ทางบินื่ดัีงกล่าวจ่ำงช่วยิลดีขนื่าดีความกว้างของเส้นื่ทางบินื่ลง 
ซ่ึ่�งรองรับแผนื่การพัฒนื่าเพิ�มขีดีความสามารถในื่การรองรับ 
ของระบบห้วงอากาศัที�กำาลังดีำาเนิื่นื่การได้ีต่ิอไป็
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5. โครงการวิเคราะห์หาค่าขีดความสามารถในการรองรับของสนามบิน (Runway Capacity)
เน่ื่�องจำากป็ริมาณการจำราจำรทางอากาศัที�เพิ�มข่�นื่ส่งผลให้ระบบการบินื่เริ�มเกิดีความคับคั�ง ดัีงนัื่�นื่เพ่�อพัฒนื่าบริการจำราจำรทางอากาศั 

ให้มีป็ระสิทธิีภิาพมากข่�นื่ ได้ีบ้รณาการความร่วมม่อกับหน่ื่วยิงานื่บริหารท่าอากาศัยิานื่ ได้ีแก่ กรมท่าอากาศัยิานื่ บริษัท ท่าอากาศัยิานื่ไทยิ 
จำำากัดี (มหาชนื่) บริษัท การบินื่กรุงเทพ จำำากัดี (มหาชนื่) และการท่าอากาศัยิานื่อ่้ติะเภิา (ระยิอง-พัทยิา) ร่วมดีำาเนิื่นื่การวิเคราะห์หา 
ค่าขดีีความสามารถในื่การรองรบัของสนื่ามบนิื่ (Runway Capacity) ทำาให้ปั็จำจุำบันื่มีค่า Runway Capacity สำาหรับสนื่ามบนิื่พาณชิย์ิหลัก 
จำำานื่วนื่ 15 แห่ง

หน่วยบริหารท่าอากาศยาน สนามบิน

ขีดความสามารถ
ในการรองรับของทางว่ิง 

(Runway Capacity) 
เท่ียวบิน/ช่ัวโมง

ก้ริมท่าอาก้าศยาน พิษณุโลก 19

อุดีรธีานีื่ 15

ขอนื่แก่นื่ 11

กระบี� 9

สุราษฎร์ธีานีื่ 9

อุบลราชธีานีื่ 11

นื่ครศัรีธีรรมราช 7

บริิษััท	ท่าอาก้าศยานไทย	จำากั้ด้	(มหาช่น) สุวรรณภ้ิมิ 68

ดีอนื่เม่อง 07:00-10:59 นื่. = 40 
11:00-16:59 นื่. = 45 
17:00-06:59 นื่. = 48

ภ้ิเก็ติ 20

เชียิงใหม่ 24

หาดีใหญ่ 11

เชียิงรายิ 11

ท่าอาก้าศยานนานาช่าติอู่ตะเภา	ริะยอง-พัทยา อ่้ติะเภิา 16

บริิษััท	ก้าริบินก้รุิงเทพ	จำากั้ด้	(มหาช่น) สมุยิ 15
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การบริหารจัดการองค์กร

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
บริษัทฯ ไดี้ดีำาเนิื่นื่การบริหารความเสี�ยิงและการควบคุมภิายิในื่ ติามหลักเกณฑิ์/แนื่วป็ฏิิบัติิเกี�ยิวกับการบริหารความเสี�ยิงและ 

การควบคุมภิายิในื่ ป็ี 2555 ของสำานัื่กงานื่คณะกรรมการนื่โยิบายิรัฐวิสาหกิจำ หลักเกณฑิ์กระทรวงการคลังว่าดี้วยิมาติรฐานื่และ 
หลักเกณฑ์ิป็ฏิิบัติิการควบคมุภิายิในื่สำาหรบัหน่ื่วยิงานื่ของรฐั พ.ศั. 2561 และหลกัเกณฑ์ิกระทรวงการคลงัว่าด้ีวยิมาติรฐานื่และหลกัเกณฑ์ิ 
ป็ฏิิบัติิการบริหารจัำดีการความเสี�ยิงสำาหรับหนื่่วยิงานื่ของรัฐ พ.ศั. 2562 ซ่ึ่�งพิจำารณาจำากแนื่วทางการบริหารความเสี�ยิงทั�วทั�งองค์กร 
และการควบคมุภิายิในื่ของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) โดียิในื่ปี็ 2562 
บริษัทฯ ไดี้ติิดีติามผลการบริหารความเสี�ยิงและการควบคุมภิายิในื่เกี�ยิวกับแนื่วโนื่้มและผลกระทบที�มีนัื่ยิสำาคัญที�อาจำส่งผลกระทบ 
ต่ิอการบรรลุวัติถุป็ระสงค์เป้็าหมายิของบริษัทฯ ติามที�กำาหนื่ดีไว้ สามารถสรุป็ได้ี ดัีงนีื่�

1. ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
บริษัทฯ ไดี้บริหารความเสี�ยิงดี้านื่กลยิุทธี์ในื่ดี้านื่การเบิกจำ่ายิงบลงทุนื่และการดีำาเนื่ินื่โครงการติามแผนื่วิสาหกิจำให้เป็็นื่ไป็ติาม 

เป้็าหมายิเบิกจ่ำายิและแผนื่การดีำาเนิื่นื่งานื่ที�กำาหนื่ดีไว้ในื่ปี็งบป็ระมาณ โดียิผลการป็ระเมินื่ด้ีานื่การเบิกจ่ำายิงบลงทุนื่ พบว่ามีความเสี�ยิง 
ที�ยิังติ้องบริหารจำัดีการติิดีติามและเร่งรัดีการเบิกจำ่ายิงบป็ระมาณติามโครงการที�ล่าช้า เพ่�อให้สามารถกลับเข้าส้่แผนื่ป็ฏิิบัติิการ 
และดีำาเนิื่นื่งานื่ให้ได้ีติามเป้็าหมายิต่ิอไป็ ทั�งนีื่�การดีำาเนิื่นื่โครงการติามนื่โยิบายิภิาครัฐ พบว่ามีความเสี�ยิงติำ�า สำาหรับการดีำาเนิื่นื่การจัำดีการ 
ดี้านื่คล่�นื่ความถี�รบกวนื่การให้บริการ พบว่ามีมาติรการในื่การรองรับโดียิมีการสลับใช้คล่�นื่ความถี�สำารองกรณีที�เกิดีการรบกวนื่ 
ส่งผลให้ความเสี�ยิงอยิ้่ในื่ระดัีบค่อนื่ข้างติำ�า

2. ความเส่ียงด้านการดำาเนินงาน (Operational Risk)
ความเสี�ยิงดี ้านื่การดีำาเนิื่นื่งานื่ให ้ความสำาคัญในื่ดี ้านื่การให ้บริการการเดิีนื่อากาศัที�ป็ลอดีภัิยิและมีป็ระสิทธิีภิาพ 

ความพร้อมใช้งานื่ของระบบอุป็กรณ์ และความพร้อมของบุคลากร ทั�งขีดีความสามารถและอัติรากำาลัง โดียิผลการป็ระเมินื่ในื่ภิาพรวมพบว่า
อยิ้ใ่นื่ระดัีบที�ยิอมรับได้ี และมีความเสี�ยิงอยิ้ใ่นื่ช่วงระดัีบติำ�าและค่อนื่ข้างติำ�า ป็ระกอบด้ีวยิ (1) บุคลากรมีข้อจำำากัดี (2) เทคโนื่โลยีิ/ระบบอุป็กรณ์ 
ไม่รองรับติ่อความติ้องการของผ้้ใช้บริการ (ระบบส่�อสารการเดิีนื่อากาศั ระบบเคร่�องช่วยิการเดิีนื่อากาศั ระบบติิดีติามอากาศัยิานื่ 
ระบบข้อม้ลการบินื่) (3) การบริหารจัำดีการห้วงอากาศัไม่สอดีคล้องกับป็ริมาณเที�ยิวบินื่เม่�อเทียิบกับพ่�นื่ที�ห้วงอากาศั ซ่ึ่�งมีการติิดีติามผล 
การดีำาเนิื่นื่การติามมาติรการควบคุมความเสี�ยิงที�กำาหนื่ดี รวมทั�งแนื่วทางแก้ไข หร่อมาติรการเพิ�มเติิมระยิะสั�นื่ ระยิะป็านื่กลาง 
และระยิะยิาว เพ่�อการป็รับป็รุงการดีำาเนิื่นื่งานื่อยิ่างต่ิอเน่ื่�องในื่ปี็งบป็ระมาณ 2562
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3. ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk)
บริษัทฯ มีการติิดีติาม เฝ้่าระวงัความเสี�ยิงจำากสถานื่การณ์ต่ิาง ๆ  ที�อาจำจำะก่อให้เกดิีผลกระทบต่ิอป็รมิาณเที�ยิวบินื่ อันื่เป็็นื่ผลต่ิอรายิได้ี 

โดียิในื่ป็ีงบป็ระมาณ 2562 เกิดีสถานื่การณ์ป็ริมาณเที�ยิวบินื่เติิบโติไม่เป็็นื่ไป็ติามคาดีการณ์ในื่ระยิะสั�นื่ โดียิเกิดีจำากป็ัจำจัำยิภิายินื่อก 
ทั�งนีื่� บริษัทฯ มีการติิดีติามสถานื่การณ์อยิ่างต่ิอเน่ื่�อง พร้อมจัำดีเติรียิมมาติรการในื่การรองรับอยิ่างครบถ้วนื่ ป็ระกอบกับมีสภิาพคล่อง 
ทางการเงินื่ส้ง และมีรายิได้ีส้งกว่าค่าใช้จ่ำายิสะสม ทำาให้ไม่ส่งผลกระทบต่ิอสถานื่ะทางการเงินื่ของบริษัทฯ ทำาให้ความเสี�ยิงด้ีานื่การเงินื่
อยิ้่ในื่ระดัีบติำ�า

4. ความเส่ียงด้านมาตรฐานและกฎระเบียบ (Compliance Risk)
ในื่ปี็งบป็ระมาณ 2562 บริษัทฯ ได้ีป็ฏิิบัติิหลักธีรรมาภิิบาลและกฎหมายิการบินื่ กฎหมายิที�เกี�ยิวข้องต่ิาง ๆ โดียิพิจำารณาความเสี�ยิง 

ในื่ 3 มิติิ ดัีงนีื่� 
มิติที�	1 การป็ฏิิบัติิติามหลักธีรรมาภิิบาล โดียิจำะพิจำารณาจำากระดัีบของข้อติรวจำพบ/ข้อร้องเรียินื่/ข้อบกพร่องที�เกี�ยิวข้องกับหลัก  

 Corporate Governance
มิติที�	2 กฎหมายิทั�วไป็ โดียิพิจำารณาจำากการถ้กฟ้องร้องดีำาเนิื่นื่คดีี และค่าเสียิหายิจำากการฟ้องของบริษัทฯ ที�ผลการพิพากษา 

 เป็็นื่ที�สิ�นื่สุดี
มิติที�	3 กฎหมายิการบินื่ วัดีจำากระดัีบของข้อติรวจำพบ/ข้อร้องเรียินื่/ข้อบกพร่องที�เกี�ยิวข้องกับการไม่ป็ฏิิบัติิติามกฎหมายิการบินื่  

 พระราชบัญญัติิการเดิีนื่อากาศั
 
ติามเกณฑ์ิการป็ระเมนิื่ความเสี�ยิงทั�ง 3 มิติิ ความเสี�ยิง “ก้าริปฏิิบัติที�ไม่สอด้คล้องก้บัหลกั้ธริริมาภบิาล	ก้ฎหมายต่าง	ๆ 	ที�เกี้�ยวข้อง	

และก้ฎหมายก้าริบิน” อยิ้่ในื่ระดัีบความเสี�ยิงติำ�า
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โครงสร้างของคณะกรรมการและความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการบริษัทฯ

ติามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 กำาหนื่ดีให้กรรมการของบริษัทฯ ป็ระกอบด้ีวยิบุคคลไม่น้ื่อยิกว่า 3 คนื่ และการเข้าดีำารงติำาแหน่ื่ง
ของกรรมการเป็็นื่ไป็ติามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 ดัีงนีื่� 

1. รัฐบาลไทยิมีสิทธิีเสนื่อช่�อกรรมการของบริษัทฯ และให้แติ่งตัิ�งผ้้ที�รัฐบาลไทยิเสนื่อช่�อนัื่�นื่เป็็นื่กรรมการ ทั�งนีื่�ให้ผ้้หน่ื่�งในื่บรรดีา 
กรรมการที�รัฐบาลเสนื่อช่�อนัื่�นื่เป็็นื่ป็ระธีานื่กรรมการ

2. ผ้้ถ่อหุ้นื่ ข. มีสิทธิีเสนื่อช่�อกรรมการสองคนื่ และให้แต่ิงตัิ�งผ้้ถ้กเสนื่อช่�อสองคนื่นีื่�เป็็นื่กรรมการ

เม่�อมีการป็ระชุมสามัญครั�งแรกในื่ปี็ทุก ๆ ปี็ต่ิอไป็ก็ดีี กรรมการต้ิองออกจำากติำาแหน่ื่ง โดียิจำำานื่วนื่หน่ื่�งในื่สามของจำำานื่วนื่กรรมการ 
ทั�งหมดี ซ่ึ่�งกรรมการผ้้ออกไป็นัื่�นื่จำะเล่อกเข้ารับติำาแหนื่่งอีกก็ไดี้ ซ่ึ่�งผ้้มีอำานื่าจำแติ่งตัิ�ง ค่อ ที�ป็ระชุมใหญ่ผ้้ถ่อหุ้นื่ เว้นื่แติ่กรณีติำาแหนื่่ง 
ว่างลงในื่คณะกรรมการเพราะเหตุิอ่�นื่ นื่อกจำากถ่งคราวออกติามวาระแล้ว กรรมการที�เหล่อจำะเล่อกผ้้อ่�นื่ตัิ�งข่�นื่ใหม่ให้เต็ิมที�ว่างก็ไดี ้
แต่ิบุคคลที�ได้ีเป็็นื่กรรมการใหม่เช่นื่นัื่�นื่จำะอยิ้่ในื่ติำาแหน่ื่งได้ีเพียิงเท่ากำาหนื่ดีเวลาที�กรรมการผ้้ออกไป็นัื่�นื่ชอบที�จำะอยิ้่ได้ี

รายนามคณะกรรมการบริษัทฯ ในปีงบประมาณ 2562
ณ วันื่ที� 30 กันื่ยิายินื่ ปี็งบป็ระมาณ 2562 กรรมการบริษัทฯ ป็ระกอบด้ีวยิกรรมการ 7 คนื่ ดัีงนีื่�

1. พลอากาศเอก ศิวเกียรต์ิ ชเยมะ
ปริะธานก้ริริมก้าริบริิษััทฯ	 (ดีำารงติำาแหนื่่งเม่�อวันื่ที� 30 เมษายินื่ 2560 โดียิไดี้รับแติ่งตัิ�งเป็็นื่รองป็ระธีานื่กรรมการ 

   ในื่คราวเดีียิวกันื่ และได้ีรับแต่ิงตัิ�งเป็็นื่ป็ระธีานื่กรรมการบริษัทฯ เม่�อวันื่ที� 24 มกราคม 2561)
อายุ 62 ปี็
ตำาแหน่ง ข้าราชการบำานื่าญ กระทรวงกลาโหม
ก้าริศึก้ษัา • โรงเรียินื่เติรียิมทหาร รุ่นื่ที� 16
  • โรงเรียินื่นื่ายิเร่ออากาศั รุ่นื่ที� 23
  • โรงเรียินื่เสนื่าธิีการทหารอากาศั รุ่นื่ที� 35
  • วิทยิาลัยิเสนื่าธิีการทหาร รุ่นื่ที� 38
  • ป็ริญญาโท บริหารธุีรกิจำ มหาวิทยิาลัยิเกษติรศัาสติร์
ปริะสบก้าริณ์์/ปริะวัติก้าริทำางาน • กรรมการบริษัท การบินื่ไทยิ จำำากัดี (มหาชนื่) 
  • รักษาการ กรรมการผ้้อำานื่วยิการใหญ่ บริษัท การบินื่ไทยิ จำำากัดี (มหาชนื่) 
  • รองป็ลัดีกระทรวงกลาโหม
  • ผ้้ช่วยิผ้้บัญชาการทหารอากาศั
  • รองเสนื่าธิีการทหารอากาศั
  • ผ้้ช่วยิเสนื่าธิีการทหารอากาศั
ก้าริอบริม • หลักส้ติรวิทยิาลัยิป้็องกันื่ราชอาณาจัำกร รุ่นื่ที� 51 วิทยิาลัยิป้็องกันื่ราชอาณาจัำกร
  • หลักส้ติรวิทยิาลัยิป้็องกันื่ราชอาณาจัำกรภิาครัฐร่วมเอกชนื่
   รุ่นื่ที� 21 วิทยิาลัยิป้็องกันื่ราชอาณาจัำกร 
  • หลักส้ติร Director Certification Program (DCP)
   รุ่นื่ที� 227 สมาคมส่งเสริมสถาบันื่กรรมการบริษัทไทยิ
  • หลักส้ติรผ้้บริหารระดัีบส้ง รุ่นื่ที� 24 สถาบันื่วิทยิาการติลาดีทุนื่
  • หลักส้ติรการเม่องการป็กครองในื่ระบอบป็ระชาธิีป็ไติยิ สำาหรับนัื่กบริหารระดัีบส้ง รุ่นื่ที� 21
  • หลักส้ติร Role of the Chairman Program (RCP)
   รุ่นื่ที� 41 สมาคมส่งเสริมสถาบันื่กรรมการบริษัทไทยิ
  • อบรมหลักส้ติร Corporate Governance in Digital Era
   ม้ลนิื่ธิีสถาบันื่วิจัำยินื่โยิบายิเศัรษฐกิจำการคลัง
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  • หลักส้ติร “การกำากับด้ีแลกจิำการสำาหรบักรรมการและผ้บ้ริหารระดีบัส้งขององค์กรกำากับด้ีแล  
    (Regulator) รัฐวิสาหกิจำและองค์กรมหาชนื่” รุ่นื่ที� 19 สถาบันื่พระป็กเกล้า

  • หลักส้ติรผ้้บริหารระดัีบส้งด้ีานื่วิทยิาการพลังงานื่ รุ่นื่ที� 13 สถาบันื่วิทยิาการพลังงานื่
ความเชี่�ยวช่าญ • ด้ีานื่การบริหารจัำดีการองค์กร
  •  ด้ีานื่คมนื่าคมและการขนื่ส่งทางอากาศั
  •  ด้ีานื่ความมั�นื่คง
ก้าริด้ำาริงตำาแหน่งอ่�น •  ที�ป็ร่กษาสถาบันื่เทคโนื่โลยิีป้็องกันื่ป็ระเทศั (สทป็.)

2. นายลวรณ แสงสนิท 
ก้ริริมก้าริบริิษััทฯ	 (ดีำารงติำาแหนื่่งเม่�อวันื่ที� 1 ธัีนื่วาคม 2561 และไดี้รับแติ่งตัิ�งเป็็นื่รองป็ระธีานื่กรรมการบริษัทฯ  

   เม่�อวันื่ที� 1 กรกฎาคม 2562) 
อายุ 52 ปี็
ตำาแหน่ง	 ผ้้อำานื่วยิการสำานัื่กงานื่เศัรษฐกิจำการคลัง กระทรวงการคลัง
ก้าริศึก้ษัา • ป็ริญญาติรี เศัรษฐศัาสติร์ จุำฬาลงกรณ์มหาวิทยิาลัยิ
  • ป็ริญญาโท Economic Policy and Planning, Northeastern University, USA
ปริะสบก้าริณ์์/ปริะวัติก้าริทำางาน		• ผ้้ติรวจำราชการ กระทรวงการคลัง
  • ที�ป็ร่กษาด้ีานื่เศัรษฐกิจำการเงินื่ สำานัื่กงานื่เศัรษฐกิจำการคลัง
  • รองผ้้อำานื่วยิการสำานัื่กงานื่เศัรษฐกิจำการคลัง
ก้าริอบริม	 • หลักส้ติรวิทยิาลัยิป้็องกันื่ราชอาณาจัำกร รุ่นื่ที� 58 วิทยิาลัยิป้็องกันื่ราชอาณาจัำกร
  • หลักส้ติรผ้้บริหารระดัีบส้งวิทยิาการติลาดีทุนื่ รุ่นื่ที� 25 สถาบันื่วิทยิาการติลาดีทุนื่
  • หลักส้ติรผ้้บริหารระดัีบส้งด้ีานื่วิทยิาการพลังงานื่ รุ่นื่ที� 12 สถาบันื่วิทยิาการพลังงานื่ 
ความเชี่�ยวช่าญ • ด้ีานื่การบริหารจัำดีการองค์กร 
  • ด้ีานื่เศัรษฐศัาสติร์ การเงินื่ 
ก้าริด้ำาริงตำาแหน่งอ่�น		 • กรรมการธีนื่าคารแห่งป็ระเทศัไทยิ
  • กรรมการการยิาส้บแห่งป็ระเทศัไทยิ
  • กรรมการบริษัท หลักทรัพยิ์จัำดีการกองทุนื่กรุงไทยิ จำำากัดี (มหาชนื่)
  • อยิ้่ในื่บัญชีรายิช่�อกรรมการรัฐวิสาหกิจำ ความเชี�ยิวชาญสาขาเศัรษฐศัาสติร์ การเงินื่ การคลัง 
   (ด้ีานื่การคลัง งบป็ระมาณ)

3. นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ
ก้ริริมก้าริบริิษััทฯ (ดีำารงติำาแหน่ื่งเม่�อวันื่ที� 17 มีนื่าคม 2558 และครบวาระการดีำารงติำาแหน่ื่ง
  เม่�อวันื่ที� 23 มกราคม 2561  โดียิได้ีรับแต่ิงตัิ�งอีกวาระหน่ื่�งเม่�อวันื่ที� 17 เมษายินื่ 2561)
อายุ 54 ปี็
ตำาแหน่ง ป็ระธีานื่คณะผ้้บริหารบริษัท การบินื่กรุงเทพ จำำากัดี (มหาชนื่)
ก้าริศึก้ษัา	 • ป็ริญญาติรี พาณิชยิศัาสติร์และการบัญชี จุำฬาลงกรณ์มหาวิทยิาลัยิ
ปริะสบก้าริณ์์/ปริะวัติก้าริทำางาน	 • รองผ้้อำานื่วยิการใหญ่อาวุโสฝ่่ายิป็ฏิิบัติิการ บริษัท การบินื่กรุงเทพ จำำากัดี 
  • รองผ้้อำานื่วยิการใหญ่ฝ่่ายิป็ฏิิบัติิการ บริษัท การบินื่กรุงเทพ จำำากัดี
ก้าริอบริม	 •  หลักส้ติร Senior Executive Program สถาบันื่บัณฑิิติบริหารธุีรกิจำศัศิันื่ทร์ (SASIN) 
   จุำฬาลงกรณ์มหาวิทยิาลัยิ
  •  หลักส้ติรการป้็องกันื่ราชอาณาจัำกรภิาครัฐร่วมเอกชนื่ (ป็รอ.)
   รุ่นื่ที� 24 วิทยิาลัยิป้็องกันื่ราชอาณาจัำกร (วป็อ. 54)
  • หลักส้ติรผ้้บริหารกระบวนื่การยิุติิธีรรมระดัีบส้ง (บ.ยิ.ส.)
   รุ่นื่ที� 13 วิทยิาลัยิการยิุติิธีรรม สถาบันื่พัฒนื่าข้าราชการฝ่่ายิตุิลาการศัาลยิุติิธีรรม
  •  หลักส้ติรนัื่กบินื่พาณิชยิ์ สถาบันื่การบินื่พลเร่อนื่
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ความเชี่�ยวช่าญ	 •  ด้ีานื่การบริหารจัำดีการองค์กร
  •  ด้ีานื่คมนื่าคมและการขนื่ส่งทางอากาศั
ก้าริด้ำาริงตำาแหน่งอ่�น		 •  ป็ระธีานื่กรรมการบริษัท ครัวการบินื่กรุงเทพ จำำากัดี
  •  ป็ระธีานื่กรรมการบริษัท ครัวการบินื่กรุงเทพสมุยิ จำำากัดี
  •  ป็ระธีานื่กรรมการบริษัท ครัวการบินื่กรุงเทพภ้ิเก็ติ จำำากัดี
  •  ป็ระธีานื่กรรมการบริษัท ครัวการบินื่กรุงเทพเชียิงใหม่ จำำากัดี
  •  ป็ระธีานื่กรรมการบริษัท บีเอซีึ่ ก้ร์เมท์ เฮ่าส์ จำำากัดี
  •  ป็ระธีานื่กรรมการบริษัท ก้ร์เมท์ พรีโม่ จำำากัดี
  •  ป็ระธีานื่กรรมการบริษัท บริการภิาคพ่�นื่การบินื่กรุงเทพเวิลด์ีไวด์ีไฟลท์เซึ่อร์วิส จำำากัดี
  •  ป็ระธีานื่กรรมการบริษัท การบินื่กรุงเทพบริการภิาคพ่�นื่ จำำากัดี
  •  กรรมการบริษัท กรุงเทพดุีสิติเวชการ จำำากัดี (มหาชนื่) 
  •  กรรมการบริษัท ดัีบบลิวเอฟเอสพีจีำคาร์โก้ จำำากัดี
  •  กรรมการบริษัท สินื่สหกล จำำากัดี
  •  กรรมการบริษัท บางกอก มีเดีียิ แอนื่ด์ี บรอดีคาสติิ�ง จำำากัดี
  •  กรรมการบริษัท ขนื่ส่งนื่ำ�ามันื่ทางท่อ จำำากัดี
  •  กรรมการบริษัท บางกอกแอร์เวยิส์โฮ่ลดิี�ง จำำากัดี
  •  กรรมการบริษัท มอร์แดีนื่ฟรี จำำากัดี
  •  กรรมการบริษัท บริการเช่�อเพลิงการบินื่กรุงเทพ จำำากัดี (มหาชนื่)
  •  นัื่กบินื่ที� 1 ป็ระจำำาฝ้่งบินื่ Airbus 319/320 บริษัท การบินื่กรุงเทพ จำำากัดี (มหาชนื่)
  •  ที�ป็ร่กษาสมาคมศิัษยิ์เก่า โรงเรียินื่กรุงเทพคริสเตีิยินื่
  •  ที�ป็ร่กษากิติติิมศัักดิี�ของคณะผ้้บริหารเทศับาลนื่ครราชสีมา

4. นาวาอากาศตรี พงษ์ธร เทพกาญจนา
ก้ริริมก้าริบริิษััทฯ (ดีำารงติำาแหน่ื่งเม่�อวันื่ที� 18 ธัีนื่วาคม 2560 และครบวาระการดีำารงติำาแหน่ื่งเม่�อวันื่ที�
  23 มกราคม 2561 โดียิได้ีรับแต่ิงตัิ�งอีกวาระหน่ื่�งเม่�อวันื่ที� 17 เมษายินื่ 2561)   
อายุ 61 ปี็
ตำาแหน่ง รองกรรมการผ้้อำานื่วยิการใหญ่สายิป็ฏิิบัติิการ บริษัท การบินื่ไทยิ จำำากัดี (มหาชนื่)
ก้าริศึก้ษัา	 • วิศัวกรรมอากาศัยิานื่ โรงเรียินื่นื่ายิเร่ออากาศั
ปริะสบก้าริณ์์/ปริะวัติก้าริทำางาน		•  ผ้้อำานื่วยิการใหญ่ฝ่่ายิป็ฏิิบัติิการบินื่ บริษัท การบินื่ไทยิ จำำากัดี (มหาชนื่)
  •  ผ้้อำานื่วยิการใหญ่ฝ่่ายิพัฒนื่าทรัพยิากรการบินื่ บริษัท การบินื่ไทยิ จำำากัดี (มหาชนื่)
  •  ผ้้อำานื่วยิการภิารกิจำพิเศัษฝ่่ายิป็ฏิิบัติิการ บริษัท การบินื่ไทยิ จำำากัดี (มหาชนื่)
  •  ผ้้อำานื่วยิการฝ่่ายิทดีสอบและพัฒนื่าการบินื่ บริษัท การบินื่ไทยิ จำำากัดี (มหาชนื่)
ก้าริอบริม		 •  หลักส้ติร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันื่กรรมการบริษัทไทยิ
  •  หลักส้ติร “การกำากับด้ีแลกิจำการสำาหรับกรรมการและผ้บ้ริหารระดีบัส้งขององค์กรกำากับด้ีแล  

    (Regulator) รัฐวิสาหกิจำและองค์กรมหาชนื่” รุ่นื่ที� 19 สถาบันื่พระป็กเกล้า
ความเชี่�ยวช่าญ •  ด้ีานื่การบริหารจัำดีการองค์กร
  •  ด้ีานื่โทรคมนื่าคมและเทคโนื่โลยิี
  •  ด้ีานื่คมนื่าคมและการขนื่ส่งทางอากาศั
  •  ด้ีานื่กฎหมายิ
  •  ด้ีานื่วิศัวกรรม
ก้าริด้ำาริงตำาแหน่งอ่�น		 •  กรรมการบริษัท บริการเช่�อเพลิงการบินื่กรุงเทพ จำำากัดี (มหาชนื่)
  •  กรรมการบริษัท ไทยิไฟลท์เทรนื่นิื่�ง จำำากัดี
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5. นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธ์ิ
ก้ริริมก้าริบริิษััทฯ (ดีำารงติำาแหน่ื่งเม่�อวันื่ที� 31 ตุิลาคม 2559 และครบวาระการดีำารงติำาแหน่ื่ง
  เม่�อวันื่ที� 23 มกราคม 2562 โดียิได้ีรับแต่ิงตัิ�งให้ดีำารงติำาแหน่ื่งต่ิอเน่ื่�องในื่วันื่เดีียิวกันื่)
อายุ 52 ปี็
ตำาแหน่ง • รองเลขาธิีการคณะกรรมการกฤษฎีกา สำานัื่กงานื่คณะกรรมการกฤษฎีกา
  •  กรรมการกฤษฎีกา คณะที� 2
ก้าริศึก้ษัา	 •  ป็ริญญาติรี นิื่ติิศัาสติร์ มหาวิทยิาลัยิธีรรมศัาสติร์
ปริะสบก้าริณ์์/ปริะวัติก้าริทำางาน		•  กรรมการร่างกฎหมายิป็ระจำำา
  •  ผ้้อำานื่วยิการสำานัื่กกฎหมายิป็กครอง
ก้าริอบริม	 •  หลักส้ติรการร่างกฎหมายิและให้ความเห็นื่ทางกฎหมายิ สำานัื่กงานื่คณะกรรมการกฤษฎีกา
  •  หลักส้ติรนัื่กบริหารระดัีบกลางกับการเติรียิมความพร้อมส่้ป็ระชาคมอาเซีึ่ยินื่
   สำานัื่กงานื่คณะกรรมการข้าราชการพลเร่อนื่ 
  •  หลักส้ติรการพัฒนื่าผ้้บริหารระดัีบส้ง: ผ้้นื่ำาที�มีวิสัยิทัศันื่์และคุณธีรรม (นื่บส.1) รุ่นื่ที� 82  

    สำานัื่กงานื่คณะกรรมการข้าราชการพลเร่อนื่ 
  •  หลักส้ติรเขติพฒันื่าเศัรษฐกจิำพิเศัษ รองรบั AEC สำานัื่กงานื่คณะกรรมการข้าราชการพลเร่อนื่ 
  •  หลักส้ติรการพัฒนื่าคุณภิาพชีวิติ สำานื่ักงานื่คณะกรรมการข้าราชการพลเร่อนื่ 
  •  หลักส้ติรนัื่กบริหารระดัีบส้ง รุ่นื่ที� 5 สำานัื่กงานื่คณะกรรมการข้าราชการพลเร่อนื่ 
  •  หลักส้ติรโฆษกกระทรวง สำานัื่กนื่ายิกรัฐมนื่ติรี
  •  หลักส้ติรนัื่กบริหารการงบป็ระมาณระดัีบส้ง รุ่นื่ที� 6 สำานัื่กงบป็ระมาณ
ความเชี่�ยวช่าญ •  ด้ีานื่กฎหมายิ
ก้าริด้ำาริงตำาแหน่งอ่�น		 •  กรรมการการทางพิเศัษแห่งป็ระเทศัไทยิ
  •  อยิ้่ในื่บัญชีรายิช่�อกรรมการรัฐวิสาหกิจำ ความเชี�ยิวชาญสาขาการป็กครอง การเม่อง
   (การป็กครอง) สาขากฎหมายิ (กฎหมายิป็กครอง) และสาขาความมั�นื่คง
   (กฎหมายิความมั�นื่คง/การบริหารราชการแผ่นื่ดิีนื่)

6. ศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ
ก้ริริมก้าริบริิษััทฯ	 (ดีำารงติำาแหน่ื่งเม่�อวันื่ที� 23 มกราคม 2562)
อายุ 46 ปี็
ตำาแหน่ง อาจำารยิ์ป็ระจำำา ภิาควิชาวิศัวกรรมโยิธีา คณะวิศัวกรรมศัาสติร์ มหาวิทยิาลัยิเกษติรศัาสติร์
ก้าริศึก้ษัา	 • ป็ริญญาติรี วิศัวกรรมศัาสติร์ สาขาโยิธีา (เกียิรติินิื่ยิมอันื่ดัีบ 1) จุำฬาลงกรณ์มหาวิทยิาลัยิ 
  •  ป็ริญญาโท วิศัวกรรมศัาสติร์ มหาวิทยิาลัยิโติเกียิว ป็ระเทศัญี�ปุ่็นื่ 
  •  ป็ริญญาโท ด้ีานื่การจัำดีการ มหาวิทยิาลัยิมหิดีล
  •  ป็ริญญาเอก วิศัวกรรมศัาสติร์ มหาวิทยิาลัยิโติเกียิว ป็ระเทศัญี�ปุ่็นื่
ปริะสบก้าริณ์์/ปริะวัติก้าริทำางาน		•  นื่ายิกสมาคมวิศัวกรโครงสร้างไทยิ
  •  นื่ายิกสมาคมแบบจำำาลองสารสนื่เทศัอาคาร
  •  กรรมการผ้้ทรงคุณวุฒิ สภิาการศ่ักษาวิชาการทหาร
  •  กรรมการผ้้ทรงคุณวุฒิ การรถไฟฟ้าขนื่ส่งมวลชนื่แห่งป็ระเทศัไทยิ
  •  กรรมการผ้้ทรงคุณวุฒิ ม้ลนิื่ธิีนื่ายิช่างไทยิใจำอาสา 
ก้าริอบริม	 •  หลักส้ติร Director Certification Program (DCP) รุ่นื่ที� 276
   สมาคมส่งเสริมสถาบันื่กรรมการบริษัทไทยิ
  •  หลักส้ติร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)
   รุ่นื่ที� 16 สมาคมส่งเสริมสถาบันื่กรรมการบริษัทไทยิ 
  • หลักส้ติร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นื่ที� 6
   สมาคมส่งเสริมสถาบันื่กรรมการบริษัทไทยิ
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  •  หลักส้ติร Financial Statement for Directors (FSD) รุ่นื่ที� 39
   สมาคมส่งเสริมสถาบันื่กรรมการบริษัทไทยิ
  •  หลักส้ติร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นื่ที� 34
   สมาคมส่งเสริมสถาบันื่กรรมการบริษัทไทยิ
ความเชี่�ยวช่าญ	 •  ด้ีานื่การบริหารจัำดีการองค์กร 
  •  ด้ีานื่วิศัวกรรมสาขาโยิธีา 
  •  ด้ีานื่การวิเคราะห์ข้อม้ล

7. นายสมนึก รงค์ทอง
ก้ริริมก้าริบริิษััทฯ (ดีำารงติำาแหน่ื่งเม่�อวันื่ที� 26 กันื่ยิายินื่ 2561 ครบวาระการดีำารงติำาแหน่ื่ง
  เม่�อวันื่ที� 23 มกราคม 2562 โดียิได้ีรับแต่ิงตัิ�งให้ดีำารงติำาแหน่ื่งต่ิอเน่ื่�องในื่วันื่เดีียิวกันื่)
อายุ 58 ปี็
ตำาแหน่ง กรรมการผ้้อำานื่วยิการใหญ่ บริษัท วิทยิุการบินื่แห่งป็ระเทศัไทยิ จำำากัดี
ก้าริศึก้ษัา	 •  ป็ริญญาติรี วิศัวกรรมศัาสติรบัณฑิิติ (สาขาไฟฟ้า-ส่�อสาร) มหาวิทยิาลัยิเกษติรศัาสติร์ 
ปริะสบก้าริณ์์/ปริะวัติก้าริทำางาน		•  รองกรรมการผ้้อำานื่วยิการใหญ่ บริษัท วิทยิุการบินื่แห่งป็ระเทศัไทยิ จำำากัดี
  •  ผ้้อำานื่วยิการใหญ่ (วิศัวกรรมจำราจำรทางอากาศั) บริษัท วิทยิุการบินื่แห่งป็ระเทศัไทยิ จำำากัดี
ก้าริอบริม	 •  หลักส้ติรวิทยิาลัยิป้็องกันื่ราชอาณาจัำกรภิาครัฐร่วมเอกชนื่ (ป็รอ.) รุ่นื่ที� 26
   วิทยิาลัยิป้็องกันื่ราชอาณาจัำกร สถาบันื่วิชาการป้็องกันื่ป็ระเทศั
  •  หลักส้ติรวิทยิาลัยิการทัพอากาศั รุ่นื่ที� 36 สถาบันื่วิชาการทหารชั�นื่ส้ง
   กองบัญชาการฝึ่กศ่ักษาทหารอากาศั 
  •  หลักส้ติร Advance Management Program, Wharton School,
   University of Pennsylvania ป็ระเทศัสหรัฐอเมริกา
ความเชี่�ยวช่าญ •  ด้ีานื่การบริหารจัำดีการองค์กร
  •  ด้ีานื่วิศัวกรรม
  •  ด้ีานื่เทคโนื่โลยิีสารสนื่เทศั

กรรมการบริษัทฯ ท่ีมีการเปล่ียนแปลงระหว่างปีงบประมาณ 2562 ประกอบด้วย

1. พลตำารวจเอก เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา
ริองปริะธานก้ริริมก้าริบริิษััทฯ (ดีำารงติำาแหน่ื่งเม่�อวันื่ที� 23 มกราคม 2560 และพ้นื่จำากติำาแหน่ื่ง เม่�อวันื่ที� 1 พฤษภิาคม 2562)
อายุ 61 ปี็
ตำาแหน่ง สมาชิกวุฒิสภิา
ก้าริศึก้ษัา	 •  ป็ริญญาติรี รัฐป็ระศัาสนื่ศัาสติร์ โรงเรียินื่นื่ายิร้อยิติำารวจำ
  •  ป็ริญญาโท พัฒนื่บริหารศัาสติร์ สถาบันื่บัณฑิิติพัฒนื่บริหารศัาสติร์  
ปริะสบก้าริณ์์/ปริะวัติก้าริทำางาน		•  ที�ป็ร่กษาสำานัื่กงานื่ติำารวจำแห่งชาติิ (สบ 10)
  •  ผ้้ช่วยิผ้้บัญชาการติำารวจำแห่งชาติิ
  • รักษาราชการแทนื่ผ้้บัญชาการติำารวจำภ้ิธีรภิาค 4
ก้าริอบริม	 •  หลักส้ติรวิทยิาลัยิป้็องกันื่ราชอาณาจัำกร รุ่นื่ที� 55 วิทยิาลัยิป้็องกันื่ราชอาณาจัำกร
ความเชี่�ยวช่าญ •  ด้ีานื่การบริหารจัำดีการองค์กร
  •  ด้ีานื่โทรคมนื่าคมและเทคโนื่โลยิี
  •  ด้ีานื่ความมั�นื่คง
  •  ด้ีานื่กฎหมายิ
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2. นางอัมพวัน วรรณโก
ก้ริริมก้าริบริิษััทฯ	 (ดีำารงติำาแหน่ื่งเม่�อวันื่ที� 23 มกราคม 2562 และพ้นื่จำากติำาแหน่ื่ง เม่�อวันื่ที� 5 สิงหาคม 2562) 
อายุ 59 ปี็
ตำาแหน่ง อธิีบดีีกรมท่าอากาศัยิานื่  
ก้าริศึก้ษัา	 •  ป็ริญญาติรี อักษรศัาสติร์ วิชาเอกป็ระวัติิศัาสติร์ จุำฬาลงกรณ์มหาวิทยิาลัยิ
  •  ป็ริญญาโท รัฐป็ระศัาสนื่ศัาสติร์ วิชาเอกนื่โยิบายิสาธีารณะ สถาบนัื่บัณฑิิติพัฒนื่บรหิารศัาสติร์
ปริะสบก้าริณ์์/ปริะวัติก้าริทำางาน		•  รองอธิีบดีีกรมท่าอากาศัยิานื่
  •  ผ้้ติรวจำราชการ กระทรวงคมนื่าคม
ก้าริอบริม	 •  หลักส้ติร Director Certification Program (DCP) รุ่นื่ 275
   สมาคมส่งเสริมสถาบันื่กรรมการบริษัทไทยิ
  •  หลักส้ติร Risk Management Program for Corporate Leader (RCL) รุ่นื่ 16
   สมาคมส่งเสริมสถาบันื่ กรรมการบริษัทไทยิ 
ความเชี่�ยวช่าญ •  การบริหารจัำดีการองค์กร การกำากับด้ีแลด้ีานื่การขนื่ส่งทางอากาศั 
  •  ความป็ลอดีภัิยิและรักษาความป็ลอดีภัิยิในื่การบินื่พลเร่อนื่ 
  •  การบริหารจัำดีการท่าอากาศัยิานื่ 
ก้าริด้ำาริงตำาแหน่งอ่�น		 •  อยิ้่ในื่บัญชีรายิช่�อกรรมการรัฐวิสาหกิจำ ความเชี�ยิวชาญสาขาคมนื่าคมและการขนื่ส่ง

3. พลตำารวจโท สุรเชษฐ์  หักพาล
ก้ริริมก้าริบริิษััทฯ (ดีำารงติำาแหน่ื่งเม่�อวันื่ที� 31 ตุิลาคม 2559 และพ้นื่จำากติำาแหน่ื่ง เม่�อวันื่ที� 9 เมษายินื่ 2562)
อายุ 49 ปี็
ตำาแหน่ง	 ที�ป็ร่กษาพิเศัษป็ระจำำาสำานัื่กนื่ายิกรัฐมนื่ติรี  
ก้าริศึก้ษัา	 •  ป็ริญญาติรี รัฐป็ระศัาสนื่ศัาสติร์ โรงเรียินื่นื่ายิร้อยิติำารวจำ
  •  ป็ริญญาโท สังคมศัาสติร์ สาขาอาชญาวทิยิาและการบริหารงานื่ยุิติิธีรรม มหาวิทยิาลัยิมหิดีล
  •  ป็ริญญาเอก รัฐป็ระศัาสนื่ศัาสติร์ มหาวิทยิาลัยิอีสเทิร์นื่เอเชียิ
ปริะสบก้าริณ์์/ปริะวัติก้าริทำางาน		•  รองผ้้บัญชาการติำารวจำท่องเที�ยิว
  •  ผ้้บังคับการสายิติรวจำและป็ฏิิบัติิการพิเศัษ
  •  ผ้้บังคับการติำารวจำท่องเที�ยิว
  •  ผ้้บังคับการป็ระจำำาสำานัื่กงานื่ผ้้บัญชาการติำารวจำแห่งชาติิ
   (ทำาหน้ื่าที�ป็ระสานื่นื่โยิบายิกับนื่ายิกรัฐมนื่ติรี)
  •  รองผ้้บังคับการสายิติรวจำและป็ฏิิบัติิการพิเศัษ
  •  ผ้้กำากับสถานีื่ติำารวจำภ้ิธีรหาดีใหญ่
ก้าริอบริม	 •  หลักส้ติรผ้้บริหารกระบวนื่การยิุติิธีรรมระดัีบส้ง (บ.ยิ.ส.) รุ่นื่ที� 20 วิทยิาลัยิการยิุติิธีรรม
   สถาบันื่พัฒนื่าข้าราชการฝ่่ายิตุิลาการศัาลยิุติิธีรรม
  •  ฝึ่กอบรมเชิงป็ฏิิบัติิการ Ravens Challenge ASEAN 2017 ครั�งที� 4
   สำานัื่กงานื่ติำารวจำแห่งชาติิ
ความเชี่�ยวช่าญ •  ด้ีานื่การบริหารจัำดีการองค์กร
  •  ด้ีานื่ความมั�นื่คง
  •  ด้ีานื่กฎหมายิ
ก้าริด้ำาริงตำาแหน่งอ่�น		 •  กรรมการการทางพิเศัษแห่งป็ระเทศัไทยิ
  •  กรรมการบริษัท กรุงไทยิธุีรกิจำบริการ จำำากัดี
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4. พันเอก ดร. พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์
ก้ริริมก้าริบริิษััทฯ (ดีำารงติำาแหน่ื่งเม่�อวันื่ที� 15 สิงหาคม 2557 ซ่ึ่�งครบวาระการดีำารงติำาแหน่ื่ง
  เม่�อวันื่ที� 23 มกราคม 2560 โดียิได้ีรับแต่ิงตัิ�งให้ดีำารงติำาแหน่ื่งต่ิอเน่ื่�องในื่วันื่เดีียิวกันื่
  และพ้นื่จำากติำาแหน่ื่งเม่�อวันื่ที� 23 มีนื่าคม 2562)
อายุ 49 ปี็
ตำาแหน่ง กรรมการติิดีติามและป็ระเมินื่ผลการป็ฏิิบัติิงานื่ กสทช. 
ก้าริศึก้ษัา	 •  ป็ริญญาติรี สาขาวิศัวกรรมไฟฟ้าส่�อสาร โรงเรียินื่นื่ายิร้อยิพระจุำลจำอมเกล้า 
  •  ป็ริญญาโท รัฐป็ระศัาสนื่ศัาสติร์ (MPA) สาขาการจัำดีการภิาครัฐและเอกชนื่ มหาวิทยิาลัยิบ้รพา
  •  ป็ริญญาเอก ป็รัชญาดุีษฎีบัณฑิิติ สาขาวิชารัฐป็ระศัาสนื่ศัาติร์ มหาวิทยิาลัยิเวสเทิร์นื่
ปริะสบก้าริณ์์/ปริะวัติก้าริทำางาน		•  ป็ระจำำากรมกจิำการพลเร่อนื่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทยิ ช่วยิราชการสำานื่กัคณะกรรมการ 

    กิจำการกระจำายิเสียิง กิจำการโทรทัศัน์ื่และกิจำการโทรคมนื่าคม (กสทช.) ป็ระจำำารองป็ระธีานื่  
    กสทช./ป็ระธีานื่กรรมการกิจำการโทรคมนื่าคม (กทค.)

  •  ผ้้ช่วยิผ้้อำานื่วยิการกองกิจำการพลเร่อนื่ สำานัื่กป็ฏิิบัติิการกิจำการพลเร่อนื่ กรมกิจำการพลเร่อนื่ 
    ทหารกองบัญชาการกองทัพไทยิ

  •  หัวหน้ื่าแผนื่กกิจำการพลเร่อนื่ กองกิจำการพลเร่อนื่สำานัื่กป็ฏิิบัติิการกองการพลเร่อนื่
   กรมกิจำการพลเร่อนื่ กองบัญชาการกองทัพไทยิ
  •  ฝ่่ายิเสนื่าธิีการ ป็ระจำำาสำานัื่กงานื่รองผ้้บัญชาการทหารส้งสุดี กองบัญชาการกองทัพไทยิ
  •  ฝ่่ายิเสนื่าธิีการ ป็ระจำำาสำานัื่กงานื่เสนื่าธิีการทหารบก
  •  ฝ่่ายิเสนื่าธิีการ ป็ระจำำากองงบป็ระมาณ กรมการทหารส่�อสาร กองทัพบก
  •  รองผ้้บังคับทหารส่�อสารกองพล กองพลทหารม้าที� 2 รักษาพระองค์
  •  นื่ายิทหารยิุทธีการและการข่าว กองพันื่ทหารส่�อสารที� 12 รักษาพระองค์
   กองพลทหารม้าที� 2 รักษาพระองค์
  •  ผ้้บังคับกองร้อยิบริการ กองพันื่ทหารส่�อสารที� 12 รักษาพระองค์
   กองพลทหารม้าที� 2 รักษาพระองค์
  •  รองผ้้บังคับกองร้อยิบริการ กองพันื่ทหารส่�อสารที� 12 รักษาพระองค์
   กองพลทหารม้าที� 2 รักษาพระองค์
  •  นื่ายิทหารซ่ึ่อมบำารุงสายิส่�อสาร กองพันื่ทหารส่�อสารที� 12 รักษาพระองค์
   กองพลทหารม้าที� 2 รักษาพระองค์
  •  ผ้้บังคับหมวดีวิทยิุถ่ายิทอดี กองร้อยิสายิและวิทยิุถ่ายิทอดี กองพันื่ทหารที� 2
   กองพลทหารราบที� 2 รักษาพระองค์
  •  นื่ายิทหารควบคุมการเดิีนื่สายิและติิดีตัิ�ง Fiber Optic
   จำากสถานีื่รถไฟป็ราจีำนื่บุรี-สถานีื่รถไฟอรัญป็ระเทศั
  •  ผ้้ช่วยิเลขานุื่การ ป็ระธีานื่กรรมการบริษัท กสท โทรคมนื่าคม จำำากัดี (มหาชนื่)
  •  กรรมการกำากับด้ีแลและดีำาเนิื่นื่งานื่โครงการบริษัท กสท โทรคมนื่าคม จำำากัดี (มหาชนื่)
  •  กรรมการป็ระชาสัมพันื่ธ์ี บริษัท กสท โทรคมนื่าคม จำำากัดี (มหาชนื่)
  •  กรรมการในื่คณะกรรมการติามมาติรา 22 บริษัท กสท โทรคมนื่าคม จำำากัดี (มหาชนื่)
   ดีำาเนิื่นื่การกรณี บริษัท โทเทิ�ล แอ็คเซ็ึ่ส คอมม้นิื่เคชั�นื่ จำำากัดี บริษัท ทร้ ม้ฟ จำำากัดี 

    และบริษัท ดิีจิำติอล โฟนื่ จำำากัดี ติามพระราชบัญญัติิว่าด้ีวยิการให้เอกชนื่เข้าร่วมการทำางานื่ 
    หร่อการดีำาเนิื่นื่งานื่ในื่กิจำการของรัฐ พ.ศั. 2535

  •  ผ้้ทรงคุณวุฒิในื่คณะกรรมการกิจำการสัมพันื่ธ์ี บริษัท ทีโอที จำำากัดี (มหาชนื่)
  •  คณะทำางานื่ติิดีติามส่�อ คณะรักษาความสงบแห่งชาติิ (คติส.คสช.)
ก้าริอบริม			 •  หลักส้ติรป็ฐมนิื่เทศันื่ายิทหารใหม่เหล่าส่�อสาร
  •  หลักส้ติรนื่ายิทหารอิเล็กทรอนิื่กส์เหล่าส่�อสาร รุ่นื่ที� 8
  •  หลักส้ติรชั�นื่นื่ายิร้อยิเหล่าส่�อสาร รุ่นื่ที� 42
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  •  หลักส้ติรชั�นื่นื่ายิพันื่เหล่าส่�อสาร รุ่นื่ที� 37
  •  หลักส้ติรป็ระจำำา โรงเรียินื่เสนื่าธิีการทหารบก ชุดีที� 84
  •  หลักส้ติรนื่ายิทหารป็ลัดีบัญชี โรงเรียินื่ทหารการเงินื่ กรมการเงินื่ทหารบก รุ่นื่ที� 26
  •  หลักส้ติรการกำากับด้ีแลกิจำการสำาหรับกรรมการและผ้้บริหารระดัีบส้งของรัฐวิสาหกิจำ 

    และองค์การมหาชนื่ (PDI) รุ่นื่ที� 13 สถาบันื่พระป็กเกล้า
  •  หลักส้ติร Director Certification Program (DCP) รุ่นื่ที� 201
   สมาคมส่งเสริมสถาบันื่กรรมการบริษัทไทยิ
  •  หลักส้ติร Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นื่ที� 1
   สมาคมส่งเสริมสถาบันื่กรรมการบริษัทไทยิ
  •  หลักส้ติร Board Matters & Trends (BMT) รุ่นื่ที� 1
   สมาคมส่งเสริมสถาบันื่กรรมการบริษัทไทยิ
  •  หลักส้ติร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นื่ 26
   สมาคมส่งเสริมสถาบันื่กรรมการบริษัทไทยิ 
  •  หลักส้ติร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นื่ที� 5
   สมาคมส่งเสริมสถาบันื่กรรมการบริษัทไทยิ
  •  หลักส้ติร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่นื่ที� 2
   สมาคมส่งเสริมสถาบันื่กรรมการบริษัทไทยิ
  •  หลักส้ติร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นื่ที� 43
   สมาคมส่งเสริมสถาบันื่กรรมการบริษัทไทยิ
  •  หลักส้ติร ความร้้ด้ีานื่การบินื่สำาหรับผ้้ทำางานื่ด้ีานื่การบินื่ รุ่นื่ที� 56
   บริษัท ไทยิเจำนื่เนื่อรัล เอวิเอชั�นื่ เทคโนื่โลยิี จำำากัดี 
  •  หลักส้ติร การบริหารท่าอากาศัยิานื่ (Basic Airport Management Course: BAM)
   รุ่นื่ที� 5 บริษัท ไทยิเจำนื่เนื่อรัล เอวิเอชั�นื่ เทคโนื่โลยิี จำำากัดี 
ความเชี่�ยวช่าญ •  ด้ีานื่การบริหารจัำดีการองค์กร
  •  ด้ีานื่วิศัวกรรม
  •  ด้ีานื่โทรคมนื่าคมและเทคโนื่โลยิี
  •  ด้ีานื่ความมั�นื่คง
  •  ด้ีานื่คมนื่าคมทางอากาศั    
  •  อยิ้่ในื่บัญชีรายิช่�อกรรมการรัฐวิสาหกิจำ ความเชี�ยิวชาญสาขาการบริหารจัำดีการ
   และบริหารธุีรกิจำ (บริหารองค์กร), สาขาความมั�นื่คง ด้ีานื่การป็ระสานื่งานื่หน่ื่วยิงานื่ภิาครัฐ

บทบาทและการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดี้มอบนื่โยิบายิกำากับด้ีแลการดีำาเนิื่นื่งานื่ของบริษัทฯ และมีบทบาทสำาคัญในื่การกำาหนื่ดีแผนื่ยุิทธีศัาสติร ์

เพ่�อการพัฒนื่าองค์กรให้สอดีคล้องกับแนื่วโยิบายิของรัฐวิสาหกิจำและวิสัยิทัศันื่์ของบริษัทฯ ในื่ป็ีงบป็ระมาณ 2562 ซ่ึ่�งกำาหนื่ดีว่า 
“เป็็นื่องค์กรที�ให้บริการการเดิีนื่อากาศั ด้ีวยิคุณภิาพส้งสุดีอย่ิางยิั�งยิน่ื่” อีกทั�งโดียิแนื่วป็ฏิิบัติิได้ีแต่ิงตัิ�งกรรมการบริษัทฯ เข้าไป็มีส่วนื่ร่วม 
ในื่การดีำาเนิื่นื่การในื่คณะกรรมการชุดีติ่าง ๆ อยิ่างเพียิงพอและเหมาะสมติามป็ระสบการณ์และความเชี�ยิวชาญของแติ่ละบุคคล 
เพ่�อช่วยิศ่ักษากลั�นื่กรองงานื่ติามความจำำาเป็็นื่ ได้ีแก่ 

1. คณะกรรมการบริหาร
2. คณะกรรมการติรวจำสอบ
3. คณะกรรมการบริหารความเสี�ยิง
4. คณะกรรมการพิจำารณาค่าติอบแทนื่
5. คณะกรรมการกำากับด้ีแลกิจำการที�ดีีและการแสดีงความรับผิดีชอบต่ิอสังคม
6. คณะกรรมการกฎหมายิและระเบียิบ
ทั�งนีื่� ได้ีป็ระกาศัรายิช่�อกรรมการอิสระ จำำานื่วนื่ 4 คนื่
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บริษัทฯ จัำดีให้มีการป็ระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อยิ่างเป็็นื่ทางการล่วงหนื่้าติลอดีป็ีอยิ่างนื่้อยิเด่ีอนื่ละ 1 ครั�ง เพ่�อมอบนื่โยิบายิ 
การดีำาเนิื่นื่งานื่ กำากับด้ีแล และติิดีติามผลอย่ิางสมำ�าเสมอ โดียิอาจำมีการป็ระชุมวาระพิเศัษเพิ�มเติิมติามความจำำาเป็็นื่ติามที�ได้ีเปิ็ดีเผยิในื่รายิงานื่ 
ป็ระจำำาป็ี เพ่�อกรรมการบริษัทฯ จำะไดี้ป็ฏิิบัติิหนื่้าที�ติามความรับผิดีชอบของตินื่เองไดี้อยิ่างถ้กติ้อง ในื่การป็ระชุมแติ่ละครั�ง บริษัทฯ 
ไดี้ส่งหนัื่งส่อเชิญป็ระชุมพร้อมระเบียิบวาระการป็ระชุมในื่ร้ป็แบบของเอกสารและทางระบบสารสนื่เทศัคณะกรรมการบริษัทฯ 
ให้กับกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้ื่าก่อนื่การป็ระชุมป็ระมาณ 5 วันื่

ภิายิหลังการป็ระชุม บริษัทฯ ไดี้จำดีบันื่ท่กรายิงานื่การป็ระชุมไว้เป็็นื่ลายิลักษณ์อักษร โดียิจำัดีเก็บไว้พร้อมให้กรรมการบริษัทฯ 
และผ้้เกี�ยิวข้องติรวจำสอบไดี้ และส่งบันื่ท่กรายิงานื่การป็ระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนื่าคม 
พร้อมจำัดีทำาสรุป็มติิการป็ระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ส่งให้กับผ้ ้ถ่อหุ้นื่ สายิการบินื่ ไดี้รับทราบการป็ระชุมดีังกล่าวทุกครั�ง 
เป็็นื่ป็ระจำำาทุกเด่ีอนื่ รวมถ่งเผยิแพร่ลงในื่เว็บไซึ่ต์ิของบริษัทฯ สำาหรับสายิการบินื่ผ้้ถ่อหุ้นื่ ข. (สายิการบินื่)

การประเมินตนเองของกรรมการบริษัทฯ
เพ่�อเป็็นื่การป็ฏิิบัติิติามหลักเกณฑ์ิและแนื่วทางการกำากับด้ีแลที�ดีีในื่รัฐวิสาหกิจำ คณะกรรมการบรษัิทฯ กำาหนื่ดีให้มีการป็ระเมนิื่ตินื่เอง 

ของคณะกรรมการฯ เพ่�อช่วยิในื่การทำาหน้ื่าที�กำาหนื่ดีทิศัทางเชิงกลยิุทธ์ีของรัฐวิสาหกิจำ และในื่การทำาหน้ื่าที�กำากับด้ีแลความสำาเร็จำของ 
ฝ่่ายิบริหารได้ีอย่ิางแท้จำริง รวมถ่งใช้เป็็นื่กรอบในื่การติรวจำสอบการป็ฏิิบัติิงานื่ในื่หน้ื่าที�ของคณะกรรมการฯ โดียิสมำ�าเสมอ ซ่ึ่�งเป็็นื่ป็ระโยิชน์ื่ 
ต่ิอการพัฒนื่าการป็ฏิิบัติิหน้ื่าที�ของคณะกรรมการฯ โดียิการป็ระเมินื่ผลคณะกรรมการฯ จัำดีทำาทุก 6 เด่ีอนื่ และใช้แบบการป็ระเมินื่ผล 
คณะกรรมการฯ 2 ร้ป็แบบ ได้ีแก่ การป็ระเมินื่ตินื่เองเป็็นื่รายิบุคคล และการป็ระเมินื่เป็็นื่รายิคณะ ซ่ึ่�งสรุป็ผลการป็ระเมินื่ได้ีดัีงนีื่�

รูปแบบประเมิน
ครั้งที่ 1

(ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)
ครั้งที่ 2

(เมษ์ายน – กันยายน 2562)

คะแนน เกณฑ์ คะแนน เกณฑ์

รายิบุคคล 110.4 ดีีเยิี�ยิม 110.3 ดีีเยิี�ยิม

รายิคณะ 118.6 ดีีเยิี�ยิม 118.4 ดีีเยิี�ยิม

การประเมินตนเองรายบุคคล
ติามหลักป็ฏิิบัติิที�ดีี (Best Practices) ไดี้ให้ความสำาคัญต่ิอเกณฑ์ิการป็ระเมินื่ 6 หมวดี ได้ีแก่ ความโดีดีเด่ีนื่ในื่ความร้้ความสามารถ 

ความเป็็นื่อิสระ ความพร้อมในื่การป็ฏิิบัติิภิารกิจำ ความเอาใจำใส่ติ่อหนื่้าที�ความรับผิดีชอบ การป็ฏิิบัติิหนื่้าที�ในื่คณะกรรมการ 
และความมุ่งมั�นื่ในื่การพัฒนื่าองค์กร ซ่ึ่�งผลการป็ระเมินื่ฯ อยิ้่ในื่ระดัีบดีีเยิี�ยิม

การประเมินตนเองรายคณะ
ป็ระกอบดี้วยิหัวข้อในื่การป็ระเมินื่ จำำานื่วนื่ 4 หมวดี ไดี้แก่ การป็ระชุมและคณะกรรมการ การส่�อสาร ขั�นื่ติอนื่การทำางานื่ 

และความสัมพันื่ธ์ีกับฝ่่ายิบริหาร ซ่ึ่�งผลการป็ระเมินื่อยิ้่ในื่ระดัีบดีีเยิี�ยิม
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การพัฒนาความรู้และทักษะกรรมการบริษัทฯ
บริษัทฯ ให้ความสำาคัญติ่อการพัฒนื่าและเพิ�มพ้นื่ศัักยิภิาพของกรรมการบริษัทฯ เพ่�อให้การป็ฏิิบัติิหนื่้าที�ของกรรมการบริษัทฯ 

ครบถ้วนื่สมบ้รณ์ยิิ�งข่�นื่ ส่งผลให้การดีำาเนิื่นื่งานื่ของบริษัทฯ บรรลุวิสัยิทัศัน์ื่และเป้็าหมายิที�กำาหนื่ดีอยิ่างมีป็ระสิทธิีภิาพและป็ระสิทธิีผล 
และเป็็นื่ไป็ติามหลกัการกำากับด้ีแลกิจำการที�ดีี โดียิในื่ปี็งบป็ระมาณ 2562 กรรมการบรษัิทฯ ได้ีเข้ารับการอบรม/สมัมนื่าหลกัส้ติรที�เกี�ยิวข้อง 
กับบทบาทและหน้ื่าที� ซ่ึ่�งจัำดีข่�นื่โดียิสมาคมส่งเสริมสถาบันื่กรรมการบริษัทไทยิ รวมทั�งได้ีร่วมกิจำกรรมต่ิาง ๆ ของบริษัทฯ อยิ่างต่ิอเน่ื่�อง 
เช่นื่ การเดิีนื่ทางร่วมกิจำกรรมการแสดีงความรับผิดีชอบต่ิอสังคม (CSR) การเดิีนื่ทางติรวจำเยิี�ยิม ด้ีงานื่การป็ฏิิบัติิงานื่จำริง ณ ศ้ันื่ยิ์ควบคุม 
การบินื่ภ้ิมิภิาค และหอบังคับการบินื่ล้กข่ายิ เพ่�อให้เกิดีความร้้ความเข้าใจำในื่ภิารกิจำของบริษัทฯ ยิิ�งข่�นื่ และการเดิีนื่ทางติ่างป็ระเทศั 
เพ่�อศ่ักษาด้ีงานื่ด้ีานื่กจิำการการบนิื่ที�เกี�ยิวข้อง อันื่จำะเป็็นื่ป็ระโยิชน์ื่ต่ิอการพฒันื่าการให้บรกิารควบคมุจำราจำรทางอากาศั เพ่�อรองรบัเทคโนื่โลยิี 
สมัยิใหม่และป็ริมาณเที�ยิวบินื่ที�เพิ�มข่�นื่ในื่อนื่าคติ

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
บริษัทฯ จัำดีป็ฐมนิื่เทศักรรมการบริษัทฯ ที�ได้ีรับการแต่ิงตัิ�งใหม่ โดียินื่ำาเสนื่อข้อม้ลที�เป็็นื่ป็ระโยิชน์ื่ต่ิอการป็ฏิิบัติิหน้ื่าที�ของกรรมการ 

บริษัทฯ และข้อม้ลขององค์กรในื่ร้ป็แบบของเอกสารและภิาพป็ระกอบการบรรยิายิ และนื่ำาชมภิารกิจำหลักของบริษัทฯ โดียิข้อม้ล 
ที�นื่ำาเสนื่อต่ิอกรรมการบริษัทฯ ได้ีแก่ 

1. หนัื่งส่อแจำ้งการแติ่งตัิ�งเป็็นื่ป็ระธีานื่กรรมการและกรรมการบริษัทฯ รวมถ่งการไดี้รับแติ่งตัิ�งให้ดีำารงติำาแหนื่่งในื่คณะกรรมการ 
ชุดีต่ิาง ๆ เพ่�อให้ได้ีรับทราบองค์ป็ระกอบของคณะกรรมการ

2. เอกสารข้อม้ล บริษัท วิทยิุการบินื่แห่งป็ระเทศัไทยิ จำำากัดี ป็ระกอบดี้วยิ หนื่ังส่อบริคณห์สนื่ธีิ ข้อบังคับของบริษัทฯ 
และข้อม้ลองค์กร ได้ีแก่ ป็ระวัติิบริษัทฯ ผ้้ถ่อหุ้นื่ นื่โยิบายิ วิสัยิทัศัน์ื่และพันื่ธีกิจำ ค่านิื่ยิม ภิารกิจำ หน้ื่าที� ความรับผิดีชอบ โครงสร้าง 
การบริหารงานื่ บุคลากร ผลป็ระกอบการ ข้อม้ลด้ีานื่การเงินื่ของบริษัทฯ แผนื่วิสาหกิจำ โครงการและการดีำาเนิื่นื่งานื่ที�สำาคัญ 

3. เอกสารข้อม้ลสำาหรับคณะกรรมการบริษัทฯ ป็ระกอบดี้วยิ รายินื่ามคณะกรรมการบริษัทฯ องค์ป็ระกอบและการแติ่งตัิ�งคณะ 
กรรมการบริษัทฯ อำานื่าจำหน้ื่าที�ของคณะกรรมการฯ การดีำารงติำาแหน่ื่งของคณะกรรมการฯ การป็ระชุมเบี�ยิป็ระชุมคณะกรรมการฯ 
รายินื่ามคณะกรรมการคณะติ่าง ๆ และอำานื่าจำหนื่้าที� รายิช่�อกรรมการอิสระ การป็ระเมินื่ผลกรรมการ การเข้าเป็็นื่ผ้้ถ่อหุ้นื่ 
ของสายิการบินื่ สัญญาระหว่างกระทรวงคมนื่าคมกบับริษัทฯ และการยิ่�นื่บัญชีแสดีงรายิการทรัพย์ิสินื่และหนีื่�สินื่ ติามพระราชบัญญัติิ 
ป็ระกอบรัฐธีรรมน้ื่ญว่าด้ีวยิการป้็องกันื่และป็ราบป็รามการทุจำริติ พ.ศั. 2561 พร้อมด้ีวยิกฎหมายิและค่้ม่อการอนุื่ญาติ/อนุื่มัติิ 
เช่นื่ กฎหมายิ กฎกระทรวง พระราชบัญญัติิ และข้อม้ลการใช้ระบบสารสนื่เทศัสำาหรับกรรมการ

รายการท่ีเก่ียวโยงกัน (Connected Transactions) ของกรรมการท่ีมีกับบริษัทฯ
ในื่ปี็งบป็ระมาณ 2562 กรรมการบริษัทฯ ไม่มีรายิการที�เกี�ยิวโยิงกันื่ (Connected Transactions) รวมทั�งไม่มีการถ่อหุ้นื่ในื่บริษัทฯ 

หร่อถ่อครองหลักทรัพยิ์ (หุ้นื่) ในื่สัดีส่วนื่ที�มากกว่าหร่อเท่ากับร้อยิละ 10 ของจำำานื่วนื่หุ้นื่ที�บริษัทมีสิทธิีออกเสียิงทั�งหมดี

กรรมการผู้มีอำานาจลงนามแทนบริษัทฯ
ในื่ปี็งบป็ระมาณ 2562 กรรมการผ้้มีอำานื่าจำลงนื่ามผ้กพันื่บริษัทฯ มีจำำานื่วนื่ 5 คนื่ โดียิกรรมการสองในื่ห้าคนื่นีื่� ลงลายิม่อช่�อร่วมกันื่

และป็ระทับติราสำาคัญของบริษัทฯ โดียิกรรมการผ้้มีอำานื่าจำลงนื่ามผ้กพันื่บริษัทฯ มีดัีงนีื่�
1. พลอากาศัเอก ศิัวเกียิรติิ� ชเยิมะ
2. นื่ายิลวรณ   แสงสนิื่ท
3. นื่ายิพุฒิพงศ์ั  ป็ราสาททองโอสถ
4. นื่าวาอากาศัติรี พงษ์ธีร เทพกาญจำนื่า
5. นื่ายิสมน่ื่ก   รงค์ทอง

คณะเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ
ในื่ปี็งบป็ระมาณ 2562 คณะเลขานุื่การคณะกรรมการบริษัทฯ มีดัีงนีื่�
1. นื่ายิสมน่ื่ก   รงค์ทอง   เลขานุื่การ
 กรรมการผ้้อำานื่วยิการใหญ่ 
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2. นื่ายิทินื่กร   ช้วงศ์ั   ผ้้ช่วยิเลขานุื่การ
 รองกรรมการผ้้อำานื่วยิการใหญ่ (ป็ฏิิบัติิการ)
3. นื่ายิสุขเหล่อ  เชี�ยิวอาชีพ  ผ้้ช่วยิเลขานุื่การ
 รองกรรมการผ้้อำานื่วยิการใหญ่ (นื่โยิบายิและทรัพยิากรบุคคล)   
4. นื่างธีนิื่ยิา   สุนื่ทระศัานื่ติิก  ผ้้ช่วยิเลขานุื่การ
 ผ้้อำานื่วยิการใหญ่ (สำานัื่กกรรมการผ้้อำานื่วยิการใหญ่)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ
ในื่ปี็งบป็ระมาณ 2562 มีการป็ระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวม 12 ครั�ง ดัีงนีื่�

รายนาม จำานวนครั้งที่เข้าประชุม

พลอากาศัเอก ศัิวเกียิรติิ�     ชเยิมะ 1/ 12/12

พลติำารวจำเอก เดีชณรงค์     สุทธีิชาญบัญชา 2/ 7/7

นื่ายิลวรณ แสงสนื่ิท 3/ 10/10

นื่างอัมพวันื่                        วรรณโก 4/ 4/7

นื่ายิพุฒิพงศั์                    ป็ราสาททองโอสถ 5/ 9/12

นื่าวาอากาศัติรี พงษ์ธีร        เทพกาญจำนื่า 6/ 8/12

นื่างพงษ์สวาท                  กายิอรุณสุทธีิ� 7/ 12/12

พลติำารวจำโท สุรเชษฐ์         หักพาล 8/ 0/6

พันื่เอก ดีร. พีรวัส                  พรหมกลัดีพะเนื่าว์ 9/ 6/6

ศัาสติราจำารยิ์ ดีร. อมร                       พิมานื่มาศั 10/ 8/9

นื่ายิสมนื่่ก                                   รงค์ทอง 11/  12/12

(กรรมการที�ไม่เข้าร่วมป็ระชุมเน่ื่�องจำากติิดีภิารกิจำ)

หมายิเหตุิ   1/ ดีำารงติำาแหน่ื่งเม่�อวันื่ที� 30 เมษายินื่ 2560 และได้ีรับแต่ิงตัิ�งเป็็นื่ป็ระธีานื่กรรมการบริษัทฯ เม่�อวันื่ที� 24 มกราคม 2561 

  2/ ดีำารงติำาแหน่ื่งเม่�อวันื่ที� 23 มกราคม 2560 ได้ีรับแต่ิงตัิ�งเป็็นื่รองป็ระธีานื่กรรมการบริษัทฯ เม่�อวันื่ที� 25 เมษายินื่ 2561

   และพ้นื่จำากติำาแหน่ื่งเม่�อวันื่ที� 1 พฤษภิาคม 2562

  3/ ดีำารงติำาแหน่ื่งเม่�อวันื่ที� 1 ธัีนื่วาคม 2561 และได้ีรับแต่ิงตัิ�งเป็็นื่รองป็ระธีานื่กรรมการบริษัทฯ เม่�อวันื่ที� 1 กรกฎาคม 2562

  4/ ดีำารงติำาแหน่ื่งเม่�อวันื่ที� 23 มกราคม 2562 และพ้นื่จำากติำาแหน่ื่งเม่�อวันื่ที� 5 สิงหาคม 2562

  5/ ดีำารงติำาแหน่ื่งเม่�อวันื่ที� 17 มีนื่าคม 2558 และครบวาระการดีำารงติำาแหน่ื่งเม่�อวันื่ที� 23 มกราคม 2561

   โดียิได้ีรับแต่ิงตัิ�งอีกวาระหน่ื่�งเม่�อวันื่ที� 17 เมษายินื่ 2561

  6/ ดีำารงติำาแหน่ื่งเม่�อวันื่ที� 18 ธัีนื่วาคม 2560 และครบวาระการดีำารงติำาแหน่ื่ง เม่�อวันื่ที� 23 มกราคม 2561

   โดียิได้ีรับแต่ิงตัิ�งอีกวาระหน่ื่�งเม่�อวันื่ที� 17 เมษายินื่ 2561

  7/ ดีำารงติำาแหน่ื่งเม่�อวันื่ที� 31 ตุิลาคม 2559 และครบวาระการดีำารงติำาแหน่ื่ง เม่�อวันื่ที� 23 มกราคม 2562

   โดียิได้ีรับแต่ิงตัิ�งให้ดีำารงติำาแหน่ื่งต่ิอเน่ื่�องในื่วันื่เดีียิวกันื่

  8/ ดีำารงติำาแหน่ื่งเม่�อวันื่ที� 31 ตุิลาคม 2559 และพ้นื่จำากติำาแหน่ื่งเม่�อวันื่ที� 9 เมษายินื่ 2562

  9/ ดีำารงติำาแหน่ื่งเม่�อวันื่ที� 15 สิงหาคม 2557 ซ่ึ่�งครบวาระการดีำารงติำาแหน่ื่ง เม่�อวันื่ที� 23 มกราคม 2560

   โดียิได้ีรับแต่ิงตัิ�งให้ดีำารงติำาแหน่ื่งต่ิอเน่ื่�องในื่วันื่เดีียิวกันื่และพ้นื่จำากติำาแหน่ื่งเม่�อวันื่ที� 23 มีนื่าคม 2562

  10/ ดีำารงติำาแหน่ื่งเม่�อวันื่ที� 23 มกราคม 2562

  11/ ดีำารงติำาแหน่ื่งเม่�อวันื่ที� 26 กันื่ยิายินื่ 2561 และครบวาระการดีำารงติำาแหน่ื่ง เม่�อวันื่ที� 23 มกราคม 2562

   โดียิได้ีรับแต่ิงตัิ�งให้ดีำารงติำาแหน่ื่งต่ิอเน่ื่�องในื่วันื่เดีียิวกันื่
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คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร ป็ระกอบด้ีวยิกรรมการจำำานื่วนื่ไม่น้ื่อยิกว่าสามคนื่และไม่เกินื่ห้าคนื่ในื่ปี็งบป็ระมาณ 2562 มีดัีงนีื่�
1. นื่ายิลวรณ   แสงสนิื่ท 1/  ป็ระธีานื่กรรมการ
2. นื่ายิพุฒิพงศ์ั  ป็ราสาททองโอสถ  กรรมการ  
3. นื่าวาอากาศัติรี พงษ์ธีร เทพกาญจำนื่า  กรรมการ
4. นื่างพงษ์สวาท  กายิอรุณสุทธิี�  กรรมการ
5. นื่ายิสมน่ื่ก   รงค์ทอง   กรรมการและเลขานุื่การ
6. นื่ายิทินื่กร   ช้วงศ์ั   ผ้้ช่วยิเลขานุื่การ
7. นื่ายิสุขเหล่อ  เชี�ยิวอาชีพ  ผ้้ช่วยิเลขานุื่การ
8. นื่างธีนิื่ยิา   สุนื่ทระศัานื่ติิก  ผ้้ช่วยิเลขานุื่การ

หมายิเหตุิ    1/ ดีำารงติำาแหน่ื่งเม่�อวันื่ที� 1 ธัีนื่วาคม 2561

อำานาจหน้าท่ี
คณะกรรมการบริหาร แต่ิงตัิ�งติามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 วรรค 4 ดัีงนีื่� 
“เพ่�อความสะดีวกแก่การป็ฏิิบัติิงานื่ของบริษัทให้เป็็นื่ไป็โดียิรวดีเร็วรัดีกุม และเพ่�อควบคุมงานื่โดียิใกล้ชิดี ให้คณะกรรมการตัิ�งคณะ 

กรรมการบริหารข่�นื่คณะหน่ื่�ง โดียิมีหน้ื่าที�และความรับผิดีชอบติามที�คณะกรรมการกำาหนื่ดี มีจำำานื่วนื่ไม่น้ื่อยิกว่าสามคนื่และไม่เกินื่ห้าคนื่”

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหาร
ในื่ปี็งบป็ระมาณ 2562 มีการป็ระชุมคณะกรรมการบริหาร รวม 12 ครั�ง ดัีงนีื่�

รายนาม จำานวนครั้งที่เข้าประชุม

นื่ายิลวรณ                   แสงสนื่ิท 1/ 10/10

นื่ายิพุฒิพงศั์ ป็ราสาททองโอสถ 9/12

นื่าวาอากาศัติรี พงษ์ธีร เทพกาญจำนื่า 8/12

นื่างพงษ์สวาท กายิอรุณสุทธีิ� 4/12

นื่ายิสมนื่่ก รงค์ทอง 12/12

(กรรมการที�ไม่เข้าร่วมป็ระชุมเน่ื่�องจำากติิดีภิารกิจำ)
หมายิเหตุิ 1/ ดีำารงติำาแหน่ื่งเม่�อวันื่ที� 1 ธัีนื่วาคม 2561

คณะกรรมการตรวจสอบ
ในื่ปี็งบป็ระมาณ 2562 คณะกรรมการติรวจำสอบ ป็ระกอบด้ีวยิ
1. พลติำารวจำเอก เดีชณรงค์ สุทธิีชาญบัญชา 1/ ป็ระธีานื่กรรมการ
2. พลติำารวจำโท สุรเชษฐ์ หักพาล 2/ กรรมการ
3. พันื่เอก ดีร. พีรวัส พรหมกลัดีพะเนื่าว์ 3/ กรรมการ
4. ผ้้อำานื่วยิการใหญ่ (สำานัื่กติรวจำสอบภิายิในื่) เลขานุื่การ
5. ผ้้อำานื่วยิการฝ่่ายิติรวจำสอบภิารกิจำหลักและเทคโนื่โลยิีสารสนื่เทศั ผ้้ช่วยิเลขานุื่การ
6. ผ้้อำานื่วยิการฝ่่ายิติรวจำสอบภิารกิจำสนัื่บสนุื่นื่และวางแผนื่การติรวจำสอบ ผ้้ช่วยิเลขานุื่การ

หมายิเหตุิ 1/ ดีำารงติำาแหน่ื่งเม่�อวันื่ที� 23 มกราคม 2560 ได้ีรับแต่ิงตัิ�งเป็็นื่รองป็ระธีานื่กรรมการบริษัทฯ เม่�อวันื่ที� 25 เมษายินื่ 2561

   และพ้นื่จำากติำาแหน่ื่งเม่�อวันื่ที� 1 พฤษภิาคม 2562

  2/ ดีำารงติำาแหน่ื่งเม่�อวันื่ที� 31 ตุิลาคม 2559 และพ้นื่จำากติำาแหน่ื่งเม่�อวันื่ที� 9 เมษายินื่ 2562

  3/ ดีำารงติำาแหน่ื่งเม่�อวันื่ที� 15 สิงหาคม 2557 ซ่ึ่�งครบวาระการดีำารงติำาแหน่ื่งเม่�อวันื่ที� 23 มกราคม 2560

   โดียิได้ีรับแต่ิงตัิ�งให้ดีำารงติำาแหน่ื่งต่ิอเน่ื่�องในื่วันื่เดีียิวกันื่ และพ้นื่จำากติำาแหน่ื่งเม่�อวันื่ที� 23 มีนื่าคม 2562
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อำานาจหน้าท่ี 
1. รายิงานื่ความน่ื่าเช่�อถ่อของรายิงานื่ทางการเงินื่และรายิงานื่ทางการบริหาร 
2. รายิงานื่ผลการดีำาเนิื่นื่งานื่ของรัฐวิสาหกิจำว่ามีป็ระสิทธิีผล ป็ระสิทธิีภิาพ และป็ระหยิัดีเพียิงใดี
3. รายิงานื่รายิการที�เกิดีความขัดีแยิ้งทางผลป็ระโยิชน์ื่และรายิงานื่ที�เกี�ยิวข้อง
4. รายิงานื่ผลการป็ฏิิบัติิติามกฎ ระเบียิบ ข้อบังคับ มติิคณะรัฐมนื่ติรีและนื่โยิบายิที�คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจำกำาหนื่ดี

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง
ในื่ปี็งบป็ระมาณ 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี�ยิง มีการเป็ลี�ยินื่แป็ลงระหว่างปี็ ดัีงนีื่�
• ระหว่างวันื่ที� 1 ตุิลาคม 2561 - 29 มกราคม 2562 ป็ระกอบด้ีวยิ
 1. นื่าวาอากาศัติรี พงษ์ธีร เทพกาญจำนื่า  ป็ระธีานื่กรรมการ
 2. นื่างพงษ์สวาท  กายิอรุณสุทธิี�  กรรมการ
 3. นื่ายิสมน่ื่ก  รงค์ทอง   กรรมการ
 4. ผ้้อำานื่วยิการใหญ่ (สำานัื่กนื่โยิบายิและยิุทธีศัาสติร์) เลขานุื่การ
 5. ผ้้อำานื่วยิการสำานัื่กงานื่นื่โยิบายิและบริหารยิุทธีศัาสติร์ ผ้้ช่วยิเลขานุื่การ

• ระหว่างวันื่ที� 30 มกราคม 2562 - 30 กันื่ยิายินื่ 2562 ป็ระกอบด้ีวยิ
 1. นื่าวาอากาศัติรี พงษ์ธีร เทพกาญจำนื่า  ป็ระธีานื่กรรมการ
 2. นื่างอัมพวันื่  วรรณโก 1/  กรรมการ
 3. ศัาสติราจำารยิ์ ดีร. อมร พิมานื่มาศั 2/   กรรมการ
 4. นื่ายิสมน่ื่ก  รงค์ทอง   กรรมการ
 5. ผ้้อำานื่วยิการใหญ่ (สำานัื่กนื่โยิบายิและยิุทธีศัาสติร์) เลขานุื่การ
 6. ผ้้อำานื่วยิการสำานัื่กงานื่นื่โยิบายิและบริหารยิุทธีศัาสติร์ ผ้้ช่วยิเลขานุื่การ

หมายิเหตุิ 1/ ดีำารงติำาแหน่ื่งเม่�อวันื่ที� 23 มกราคม 2562 และพ้นื่จำากติำาแหน่ื่งเม่�อวันื่ที� 5 สิงหาคม 2562

  2/ ดีำารงติำาแหน่ื่งเม่�อวันื่ที� 23 มกราคม 2562

อำานาจหน้าท่ี
พิจำารณาสถานื่การณ์ต่ิาง ๆ  ที�คาดีว่าจำะเกิดีความเสี�ยิง และอาจำมีผลกระทบต่ิอการป็ฏิิบัติิภิารกิจำของบริษัทฯ ในื่ทุก ๆ  ด้ีานื่ที�เกี�ยิวข้อง 

ทั�งนีื่�จำะต้ิองป็ระเมนิื่สถานื่การณ์ และกำาหนื่ดีออกมาเป็็นื่นื่โยิบายิเพ่�อป้็องกันื่และลดีความเสี�ยิงที�อาจำจำะเกิดีข่�นื่ทั�งหมดี เพ่�อให้ฝ่่ายิบริหาร 
และพนัื่กงานื่นื่ำาไป็ป็ฏิิบัติิ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
ในื่ปี็งบป็ระมาณ 2562 คณะกรรมการพิจำารณาค่าติอบแทนื่ มีดัีงนีื่�
 1. นื่ายิพุฒิพงศ์ั  ป็ราสาททองโอสถ  ป็ระธีานื่กรรมการ
 2. นื่าวาอากาศัติรี พงษ์ธีร เทพกาญจำนื่า  กรรมการ
 3. นื่างพงษ์สวาท  กายิอรุณสุทธิี�  กรรมการ 
 4. พันื่เอก ดีร. พีรวัส  พรหมกลัดีพะเนื่าว์ 1/ กรรมการ 
 5. ผ้้อำานื่วยิการใหญ่ (ทรัพยิากรบุคคล)   เลขานุื่การ
 6. ผ้้อำานื่วยิการฝ่่ายิทรัพยิากรบุคคลและคุณภิาพชีวิติ ผ้้ช่วยิเลขานุื่การ

หมายิเหตุิ   1/ ดีำารงติำาแหน่ื่งเม่�อวันื่ที� 15 สิงหาคม 2557 ซ่ึ่�งครบวาระการดีำารงติำาแหน่ื่งเม่�อวันื่ที� 23 มกราคม 2560

   โดียิได้ีรับแต่ิงตัิ�งให้ดีำารงติำาแหน่ื่งต่ิอเน่ื่�องในื่วันื่เดีียิวกันื่ และพ้นื่จำากติำาแหน่ื่งเม่�อวันื่ที� 23 มีนื่าคม 2562

อำานาจหน้าท่ี
1. เสนื่อแนื่ะนื่โยิบายิ และกำาหนื่ดีหลกัเกณฑ์ิ และแนื่วทางในื่การป็ระเมนิื่ผลงานื่ของกรรมการผ้อ้ำานื่วยิการใหญ่ บรษัิท วิทยิกุารบนิื่ 

แห่งป็ระเทศัไทยิ จำำากัดี
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2. พิจำารณาการป็ระเมินื่ผลงานื่ของกรรมการผ้้อำานื่วยิการใหญ่ บริษัท วิทยิุการบินื่แห่งป็ระเทศัไทยิ จำำากัดี
3. เสนื่อแนื่ะนื่โยิบายิและให้ความเห็นื่ชอบในื่การกำาหนื่ดีค่าติอบแทนื่และผลป็ระโยิชน์ื่อ่�นื่ของฝ่่ายิบริหารให้อยิ้ใ่นื่ระดัีบที�เหมาะสม
4. นื่ำาเสนื่อผลการพิจำารณาต่ิอคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่�อให้ความเห็นื่ชอบ 
5. ดีำาเนิื่นื่การเร่�องอ่�นื่ ๆ ติามที�คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายิ

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
ในื่ปี็งบป็ระมาณ 2562 คณะกรรมการกำากับด้ีแลกจิำการที�ดีีและการแสดีงความรบัผดิีชอบต่ิอสงัคม มีการเป็ลี�ยินื่แป็ลงระหว่างปี็ ดัีงนีื่�
• ระหว่างวันื่ที� 1 ตุิลาคม 2561 – 29 มกราคม 2562 ป็ระกอบด้ีวยิ
 1. พลอากาศัเอก ศิัวเกียิรติิ�  ชเยิมะ   ป็ระธีานื่กรรมการ
 2. พลติำารวจำเอก เดีชณรงค์  สุทธิีชาญบัญชา  กรรมการ
 3. นื่ายิลวรณ    แสงสนิื่ท 1/  กรรมการ
 4. นื่ายิพุฒิพงศ์ั   ป็ราสาททองโอสถ  กรรมการ
 5. นื่าวาอากาศัติรี พงษ์ธีร  เทพกาญจำนื่า  กรรมการ
 6. นื่างพงษ์สวาท   กายิอรุณสุทธิี�  กรรมการ 
 7. พลติำารวจำติรี สุรเชษฐ์  หักพาล   กรรมการ
 8. พันื่เอก ดีร. พีรวัส   พรหมกลัดีพะเนื่าว์  กรรมการ
 9. นื่ายิสมน่ื่ก    รงค์ทอง   กรรมการ
 10. ผ้้อำานื่วยิการใหญ่ (สำานัื่กกรรมการผ้้อำานื่วยิการใหญ่)  เลขานุื่การ
 11. นื่ายิมาโนื่ช    สวัสดีี   ผ้้ช่วยิเลขานุื่การ

หมายิเหตุิ 1/ ดีำารงติำาแหน่ื่งเม่�อวันื่ที� 1 ธัีนื่วาคม 2561 

• ระหว่างวันื่ที� 30 มกราคม 2562 – 30 กันื่ยิายินื่ 2562 ป็ระกอบด้ีวยิ
 1. พลอากาศัเอก ศิัวเกียิรติิ�  ชเยิมะ   ป็ระธีานื่กรรมการ
 2. พลติำารวจำเอก เดีชณรงค์  สุทธิีชาญบัญชา 1/  กรรมการ
 3. นื่ายิลวรณ    แสงสนิื่ท   กรรมการ
 4. นื่างอัมพวันื่    วรรณโก 2/  กรรมการ
 5. นื่ายิพุฒิพงศ์ั   ป็ราสาททองโอสถ  กรรมการ
 6. นื่าวาอากาศัติรี พงษ์ธีร  เทพกาญจำนื่า  กรรมการ
 7. นื่างพงษ์สวาท   กายิอรุณสุทธิี�  กรรมการ 
 8. พลติำารวจำโท สุรเชษฐ์  หักพาล 3/   กรรมการ
 9. พันื่เอก ดีร. พีรวัส   พรหมกลัดีพะเนื่าว์ 4/ กรรมการ
 10. ศัาสติราจำารยิ์ ดีร. อมร  พิมานื่มาศั 5/  กรรมการ
 11. นื่ายิสมน่ื่ก    รงค์ทอง   กรรมการ
 12. ผ้้อำานื่วยิการใหญ่ (สำานัื่กกรรมการผ้้อำานื่วยิการใหญ่)     เลขานุื่การ
 13. นื่ายิมาโนื่ช    สวัสดีี   ผ้้ช่วยิเลขานุื่การ

หมายิเหตุิ 1/ ดีำารงติำาแหน่ื่งเม่�อวันื่ที� 23 มกราคม 2560 และพ้นื่จำากติำาแหน่ื่งเม่�อวันื่ที� 1 พฤษภิาคม 2562

  2/ ดีำารงติำาแหน่ื่งเม่�อวันื่ที� 23 มกราคม 2562 และพ้นื่จำากติำาแหน่ื่งเม่�อวันื่ที� 5 สิงหาคม 2562
  3/ ดีำารงติำาแหน่ื่งเม่�อวันื่ที� 31 ตุิลาคม 2559 และพ้นื่จำากติำาแหน่ื่งเม่�อวันื่ที� 9 เมษายินื่ 2562
  4/ ดีำารงติำาแหน่ื่งเม่�อวันื่ที� 15 สิงหาคม 2557 ซ่ึ่�งครบวาระการดีำารงติำาแหน่ื่งเม่�อวันื่ที� 23 มกราคม 2560

   โดียิได้ีรับแต่ิงตัิ�งให้ดีำารงติำาแหน่ื่งต่ิอเน่ื่�องในื่วันื่เดีียิวกันื่ และพ้นื่จำากติำาแหน่ื่งเม่�อวันื่ที� 23 มีนื่าคม 2562
  5/ ดีำารงติำาแหน่ื่งเม่�อวันื่ที� 23 มกราคม 2562
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อำานาจหน้าท่ี
กำาหนื่ดีนื่โยิบายิ แนื่วทางการส่งเสริมการกำากับด้ีแลกิจำการที�ดีีและการแสดีงความรับผิดีชอบติ่อสังคม รวมทั�งพิจำารณากลั�นื่กรอง 

เสนื่อแนื่ะ และสอบทานื่แผนื่งานื่การกำากับด้ีแลกิจำการที�ดีี และแผนื่แม่บทการแสดีงความรับผิดีชอบติ่อสังคม ติลอดีจำนื่ติิดีติามและ 
ป็ระเมินื่ผลการกำากับด้ีแลกิจำการที�ดีีและผลการแสดีงความรับผิดีชอบต่ิอสังคม

คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบ
ในื่ปี็งบป็ระมาณ 2562 คณะกรรมการกฎหมายิและระเบียิบ มีดัีงนีื่�
1. นื่างพงษ์สวาท   กายิอรุณสุทธิี�  ป็ระธีานื่กรรมการ
2. นื่างสาวชุณหจิำติ  สังข์ใหม่   กรรมการ
3. นื่างสาวนื่าถสินีื่   ยิุติิธีรรมดีำารง  กรรมการ
4. นื่ายิสมน่ื่ก    รงค์ทอง   กรรมการ
5. ดีร.อภิิชัยิ    จัำนื่ทรเสนื่   ที�ป็ร่กษากฎหมายิ
6. ผ้้อำานื่วยิการใหญ่ (สำานัื่กกรรมการผ้้อำานื่วยิการใหญ่)  เลขานุื่การ
7. ผ้้อำานื่วยิการฝ่่ายิบริหารทั�วไป็    ผ้้ช่วยิเลขานุื่การ
 

อำานาจหน้าท่ี
พิจำารณากลั�นื่กรองและให้ข้อเสนื่อแนื่ะในื่ป็ระเด็ีนื่ข้อกฎหมายิ ระเบียิบ และสัญญาติามที�บริษัทฯ ร้องขอ หร่อติามที�คณะกรรมการ 

บริษัทฯ มอบหมายิ

กรรมการอิสระ
ในื่ปี็งบป็ระมาณ 2562 รายิช่�อกรรมการอิสระ มีการเป็ลี�ยินื่แป็ลงระหว่างปี็ ดัีงนีื่�
• ระหว่างวันื่ที� 1 ตุิลาคม 2561 – 29 มกราคม 2562 ป็ระกอบด้ีวยิ
 1. พลติำารวจำเอก เดีชณรงค์ สุทธิีชาญบัญชา
 2. พลติำารวจำติรี สุรเชษฐ์ หักพาล
 3. พันื่เอก ดีร. พีรวัส  พรหมกลัดีพะเนื่าว์

•  ระหว่างวันื่ที� 30 มกราคม 2562 – 30 กันื่ยิายินื่ 2562 ป็ระกอบด้ีวยิ
 1. พลติำารวจำเอก เดีชณรงค์ สุทธิีชาญบัญชา 1/ 
 2. พลติำารวจำโท สุรเชษฐ์ หักพาล 2/

 3. พันื่เอก ดีร. พีรวัส  พรหมกลัดีพะเนื่าว์ 3/

 4. ศัาสติราจำารยิ์ ดีร. อมร พิมานื่มาศั 4/

หมายิเหตุิ 1/ ดีำารงติำาแหน่ื่งเม่�อวันื่ที� 23 มกราคม 2560 และพ้นื่จำากติำาแหน่ื่งเม่�อวันื่ที� 1 พฤษภิาคม 2562

  2/ ดีำารงติำาแหน่ื่งเม่�อวันื่ที� 31 ตุิลาคม 2559 และพ้นื่จำากติำาแหน่ื่งเม่�อวันื่ที� 9  เมษายินื่ 2562         

  3/ ดีำารงติำาแหน่ื่งเม่�อวันื่ที� 15 สิงหาคม 2557 ซ่ึ่�งครบวาระการดีำารงติำาแหน่ื่งเม่�อวันื่ที� 23 มกราคม 2560

   โดียิได้ีรับแต่ิงตัิ�งให้ดีำารงติำาแหน่ื่งต่ิอเน่ื่�องในื่วันื่เดีียิวกันื่ และพ้นื่จำากติำาแหน่ื่งเม่�อวันื่ที� 23 มีนื่าคม 2562

  4/ ดีำารงติำาแหน่ื่งเม่�อวันื่ที� 23 มกราคม 2562

กรรมการอิสระ ป็ฏิิบัติิหน้ื่าที�โดียิยิด่ีถ่อหลักเกณฑ์ิบริหารติามความหมายิในื่บทนิื่ยิามของ “ความเป็็นื่อิสระ” ที�กำาหนื่ดีความหมายิว่า 
“ความเป็็นื่อิสระเป็็นื่ปั็จำจัำยิสำาคัญในื่การเสริมสร้างความรับผิดีชอบต่ิอผลการป็ฏิิบัติิงานื่ติามหน้ื่าที�ของกรรมการ ดัีงนัื่�นื่ คณะกรรมการ 
รัฐวิสาหกิจำควรมีกรรมการที�เป็็นื่อิสระจำากภิายินื่อกจำำานื่วนื่หนื่่�งเป็็นื่แกนื่หลัก โดียิเป็็นื่บุคคลที�สามารถใช้ดุีลยิพินิื่จำที�เป็็นื่อิสระไดี้ 
และเป็็นื่ผ้้ที�สามารถผลักดัีนื่ให้เกิดีการป็รับเป็ลี�ยินื่หร่อยิับยิั�งการดีำาเนิื่นื่การติ่าง ๆ ไดี้เม่�อจำำาเป็็นื่และสิ�งที�สำาคัญ ค่อ กรรมการที�เป็็นื่ 
อิสระจำากภิายินื่อกจำะต้ิองมีความเป็็นื่อิสระในื่การตัิดีสินื่ใจำอยิ่างแท้จำริง”

กรรมการอิสระ จำะมีการรับรองความเป็็นื่อิสระของตินื่เองเม่�อไดี้รับแติ่งตัิ�งและเป็็นื่ป็ระจำำาทุกป็ี ในื่ป็ีงบป็ระมาณ 2562 
มีการป็ระชุมคณะกรรมการอิสระ รวม 2 ครั�ง และกรรมการเข้าร่วมป็ระชุมโดียิพร้อมเพรียิงกันื่
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ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ
บริษัทฯ เป็็นื่รัฐวิสาหกิจำที�อยิ้ภ่ิายิใต้ิการป็ฏิิบัติิติามมติิคณะรัฐมนื่ติรี การกำาหนื่ดีค่าติอบแทนื่ของคณะกรรมการบริษัทฯ หมายิรวมถ่ง 

ค่าติอบแทนื่คงที� ค่าเบี�ยิป็ระชุม เป็็นื่ต้ินื่ ซ่ึ่�งเป็็นื่ไป็ติามหลักเกณฑ์ิและแนื่วป็ฏิิบัติิที�กระทรวงการคลังกำาหนื่ดี

ค่าเบี�ยิป็ระชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็็นื่รายิคณะ ป็ระจำำาปี็ 2562

คณะกรรมการ จำานวนเงิน (บาท)

1. คณะกรรมการบริษัทฯ 1,052,500.00

2. คณะกรรมการบริหาร 580,000.00

3. คณะกรรมการติรวจำสอบ 210,166.67

4. คณะกรรมการบริหารความเสี�ยิง 320,000.00

5. คณะกรรมการพิจำารณาค่าติอบแทนื่ 65,000.00

6. คณะกรรมการกำากับดี้แลกิจำการที�ดีีและการแสดีงความรับผิดีชอบติ่อสังคม 690,000.00

7. คณะกรรมการกฎหมายิและระเบียิบ 192,000.00

ริวม 3,109,666.67

ค่าติอบแทนื่ของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็็นื่รายิบุคคล ป็ระจำำาปี็ 2562

รายนาม จำานวนเงิน (บาท)

1. พลอากาศัเอก ศัิวเกียิรติิ� ชเยิมะ 540,000.00

2. พลติำารวจำเอก เดีชณรงค์ สุทธีิชาญบัญชา 306,250.00

3. นื่ายิลวรณ แสงสนื่ิท 428,750.00

4. นื่ายิพุฒิพงศั์ ป็ราสาททองโอสถ 400,000.00

5. นื่าวาอากาศัติรี พงษ์ธีร เทพกาญจำนื่า 447,500.00

6. นื่างพงษ์สวาท กายิอรุณสุทธีิ� 475,000.00

7. พลติำารวจำติรี สุรเชษฐ์ หักพาล 125,333.34

8. พันื่เอก พีรวัส พรหมกลัดีพะเนื่าว์ 247,096.77

9. นื่างอัมพวันื่ วรรณโก 174,193.00

10. ดีร. อมร พิมานื่มาศั 345,403.00

11. นื่ายิสมนื่่ก รงค์ทอง 480,000.00

12. ดีร. อภิิชัยิ จำันื่ทรเสนื่ 261,000.00

13. นื่างสาวชุณหจิำติ สังข์ใหม่ 21,000.00

14. นื่างสาวนื่าถสินีื่ ยิุติิธีรรมดีำารง 15,000.00

ริวม 4,266,526.11
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คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 
ในื่ปี็ 2562 (ตุิลาคม 2561 - กันื่ยิายินื่ 2562) มีการป็ระชุมรวมทั�งสิ�นื่ 12 ครั�ง

โดียิสรุป็ข้อม้ลการเข้าร่วมป็ระชุมของคณะกรรมการกิจำการสัมพันื่ธี์ ไดี้ดีังนื่ี�
           

        จำานวนคริั�งในก้าริปริะชุ่ม
1. นื่ายิสมนื่่ก   รงค์ทอง ป็ธีะธีานื่กรรมการ 12
2. นื่างสาวดีวงติา  สมิติสุวรรณ กรรมการฝ่่ายินื่ายิจำ้าง 6
3. นื่ายิสุขเหล่อ  เชี�ยิวอาชีพ กรรมการฝ่่ายินื่ายิจำ้าง 2
4. นื่างสิริเกศั   เนื่ียิมลอยิ กรรมการฝ่่ายินื่ายิจำ้าง 9
5. นื่ายิชาญณรงค์  เช่�อเจำริญ กรรมการฝ่่ายินื่ายิจำ้าง 12
6. นื่ายิชำานื่าญ  ฤาชัยิ กรรมการฝ่่ายินื่ายิจำ้าง 8
7. นื่างชิดีกมล   สุนื่ทรสิติ กรรมการฝ่่ายินื่ายิจำ้าง 12
8. นื่างธีนื่ิยิา     สุนื่ทระศัานื่ติิก กรรมการฝ่่ายินื่ายิจำ้าง                           9
9. นื่ายิชนื่ะ   ทัดีท่าทรายิ กรรมการฝ่่ายินื่ายิจำ้าง 11
10. นื่ายินื่ิวัฒนื่์   เหล็กดีี กรรมการฝ่่ายินื่ายิจำ้าง 6
11. นื่างเกลียิวทอง  ลาภิธีนื่านื่นื่ท์ กรรมการและเลขานืุ่การ 8
12. นื่ายิป็ริญญา  เทียินื่ทอง กรรมการฝ่่ายิล้กจำ้าง 3
13. นื่ายิเมธีี   คำาแหง กรรมการฝ่่ายิล้กจำ้าง 11
14. นื่ายินื่ิรุธี   พุทธีสถิติยิ์ กรรมการฝ่่ายิล้กจำ้าง 10
15. นื่างกษมพร   สวัสดีิชัยิ กรรมการฝ่่ายิล้กจำ้าง 11
16. นื่ายิกันื่ติ์   ทีฆนื่ันื่ทพร กรรมการฝ่่ายิล้กจำ้าง 9
17. นื่ายิอุฬาร   ศัิริบุญฤทธีิ� กรรมการฝ่่ายิล้กจำ้าง 9
18. นื่ายิสังข์สิทธีิ�  ป็ระสมทอง กรรมการฝ่่ายิล้กจำ้าง 11
19. นื่ายิเอกศัักดีิ�  โพธีิ�ทอง กรรมการฝ่่ายิล้กจำ้าง 10
20. นื่ายิสุดีเขติร์  เวียิงสี กรรมการฝ่่ายิล้กจำ้าง 9
21. นื่ายิสพล   สิงห์ดีารา กรรมการฝ่่ายิล้กจำ้าง 11

หมายิเหตุิ ลำาดัีบที� 3 ครบวาระการดีำารงติำาแหน่ื่ง วันื่ที� 15 ธัีนื่วาคม 2561

  ลำาดัีบที� 4 ได้ีรับการแต่ิงตัิ�ง ตัิ�งแต่ิเด่ีอนื่ธัีนื่วาคม 2561

  ลำาดัีบที� 8 ได้ีรับการแต่ิงตัิ�ง ตัิ�งแต่ิเด่ีอนื่ธัีนื่วาคม 2561

  ลำาดัีบที� 10 ได้ีรับการแต่ิงตัิ�ง ตัิ�งแต่ิเด่ีอนื่ธัีนื่วาคม 2561

  ลำาดัีบที� 12 พ้นื่สภิาพฯ ตัิ�งแต่ิเด่ีอนื่มกราคม 2562

  ลำาดัีบที� 19 ได้ีรับการแต่ิงตัิ�ง ตัิ�งแต่ิเด่ีอนื่ธัีนื่วาคม 2561
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ปี จำานวน (ราย) เงินเดือนและค่าตอบแทนอื่น
(ล้านบาท)

2560 5 31.68

2561 5 37.25

2562 6 44.62

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

ณ วันื่ที� 30 กันื่ยิายินื่ 2562
หมายิเหตุิ ค่าติอบแทนื่อ่�นื่สำาหรับผ้้บริหารระดัีบส้งของบริษัทฯ หมายิถ่ง เงินื่ป็ระจำำาติำาแหน่ื่ง เงินื่ค่าใบอนุื่ญาติฯ

  เงินื่ติอบแทนื่เหมาจ่ำายิแทนื่การจัำดีหารถป็ระจำำาติำาแหน่ื่ง และเงินื่รางวัลพิเศัษ

นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
ในื่ป็ี 2562 บริษัทฯ ดีำาเนิื่นื่การติามแนื่วทางการกำาหนื่ดีมาติรการควบคุมภิายิในื่ที�เหมาะสมสำาหรับนิื่ติิบุคคลในื่การป็้องกันื่การให้

ทรัพยิ์สินื่หร่อป็ระโยิชนื่์อ่�นื่ใดีแก่เจำ้าหนื่้าที�ของรัฐ เจำ้าหนื่้าที�ของรัฐติ่างป็ระเทศั หร่อเจำ้าหนื่้าที�ขององค์กรระหว่างป็ระเทศัของป็ระกาศั
คณะกรรมการ ป็.ป็.ช. อยิ่างต่ิอเน่ื่�อง โดียิกำาหนื่ดีแนื่วทางการป้็องกันื่การให้หร่อรับสินื่บนื่ ให้ผ้้บริหารและพนัื่กงานื่มีหน้ื่าที�ต้ิองป็ฏิิบัติิ 
ติามกฎหมายิ กฎ ระเบียิบ และข้อบังคับว่าด้ีวยิการป้็องกันื่และต่ิอต้ิานื่การทุจำริติ การให้หร่อรับสินื่บนื่ มีผลการวิเคราะห์ความเสี�ยิงด้ีานื่ 
ความขัดีแยิ้งทางผลป็ระโยิชนื่์ติำ�ามาก อันื่นื่ำาไป็ส้่มาติรการควบคุมภิายิในื่ที�เหมาะสม 5 มาติรการ ไดี้แก่ การรายิงานื่ความขัดีแยิ้งทาง 
ผลป็ระโยิชน์ื่ป็ระจำำาปี็ การสมัมนื่าถ่ายิทอดีความร้เ้กี�ยิวกับความขดัีแย้ิงทางผลป็ระโยิชน์ื่ฯ และการป้็องกนัื่ การส่งเสรมิการป็ระพฤติิป็ฏิิบัติิ 
ติามป็ระมวลจำริยิธีรรม การจำัดีการข้อร้องเรียินื่เกี�ยิวกับการกระทำาความผิดีดี้านื่ความขัดีแยิ้งทางผลป็ระโยิชนื่์ฯ และการเผยิแพร่ 
การกระทำาความผิดีและการดีำาเนิื่นื่การทางวินัื่ยิของผ้้บริหารและพนัื่กงานื่บนื่เว็บไซึ่ต์ิ
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รายงานการดำาเนินงานต่าง	ๆ	ขององค์กร
รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน

การกำากับดแูลกิจการท่ีดเีพ่ือการ
พัฒนาสู่ความย่ังยืนของบริษัทฯ

เพ่�อขับเคล่�อนื่การบริหารจำัดีการติาม
หลักการและแนื่วทางการกำากับด้ีแลที�ดีี 
ในื่รัฐวิสาหกิจำของ สคร. ป็ี 2562 และ 
ยิทุธีศัาสติร์การพฒันื่าการกำากับด้ีแลกจิำการ 
ที� ดีีของแผนื่แม ่บทการกำากับด้ีแลที� ดีี 
พ.ศั. 2562-2566

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ
ท่ีดแีละการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

อำานื่าจำหนื่้าที�ของคณะกรรมการฯ 
กำาหนื่ดีนื่โยิบายิ แนื่วทางการส่งเสริม 
การกำากับด้ีแลกิจำการที�ดีีและการแสดีง 
ความรับผิดีชอบติ่อสังคม รวมทั�งการ 
พิจำารณากลั�นื่กรอง เสนื่อแนื่ะ และสอบทานื่ 
แผนื่งานื่การกำ า กับ ด้ี แล กิ จำการ ที� ดีี 
และแผนื่แม่บทการแสดีงความรับผิดีชอบ 
ติ่อสังคม ติลอดีจำนื่ติิดีติามและป็ระเมินื่ 
ผลการกำากับด้ีแลกิจำการที�ดีีและผลการ 
แสดีงความรับผิดีชอบต่ิอสังคม

นโยบายการกำากับดแูลกิจการท่ีดี
และการแสดงความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

บริษัท วิทยุิการบินื่แห่งป็ระเทศัไทยิ  
จำำากัดี ยิด่ีมั�นื่การบรหิารจำดัีการติามหลกัการ 
กำากับด้ีแลกิจำการที�ดีี ให้บริการที�มีความ 
ป็ลอดีภัิยิ มีป็ระสิทธิีภิาพติามมาติรฐานื่สากล 
ติอบสนื่องความพ่งพอใจำของผ้้มีส่วนื่ไดี้ 
ส ่วนื่เสียิดี้วยิความเป็็นื่ธีรรม โป็ร่งใส 
รับผิดีชอบต่ิอสังคม
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ความพึงพอใจ/ความเชื่อมั่นของบุคลากร ผูถือหุน
ผูรับบริการ คูคา และผูมีสวนไดสวนเสีย

คุณภาพการกํากับดูแลกิจการที่ดี

แรงบันดาลใจของผูเกี่ยวของทุกฝายใน บวท.

ความรูความเขาใจ ความเชี่ยวชาญ และความเปนมืออาชีพของ บวท.

รายงานผลการกํากับดูแล
แกผูถือหุน การบริหารนโยบาย

คณะกรรมการบริษัทฯ

การบริหารขามสายงาน

ที่ประชุมผูบริหารระดับสูง
(EMM)

การจัดการงานประจําวัน

คณะกรรมการกํากับดูแลที่ดี
และการแสดงความรับผิดชอบ

ตอสังคม

งานกํากับดูแลกิจการที่ดี
งานการแสดงความรับผิดชอบ

ตอสังคม

หนวยงานปฏิบัติ
กอง/ศูนย/เทียบเทา

บวท. สามารถปรับตัวได
ภายใตปจจัยการเปลี่ยนแปลง

องคกร บวท. มีความ
เจริญเติบโตอยางยั่งยืน

สรางความสามารถ 
ในการแขงขัน

เพิ่มคุณคาใหกับ
ผูถือหุนในระยะยาว

คำนึงถึงผูมีสวนไดสวนเสีย
ทุกภาคสวน

ความโปรงใส
ในการดำเนินกิจการ

สิทธิและความเทาเทียมกัน
ของผูถือหุน

คณะกรรมการ

บทบาทของผูมีสวนไดสวนเสีย

ความยั่งยืนและนวัตกรรม

การเปดเผยขอมูล

การบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน

จรรยาบรรณ

การติดตามผลการดำเนินงาน

TE
CH

N
IQ

UE
S

CO
N

CE
PT

S

VE
HI

CL
ES

โครงสร้างการกำากับดูแลท่ีดีเพ่ือการพัฒนาสู่ความย่ังยืน

บริษัทฯ ไดี้ยิ่ดีแนื่วทางการกำากับด้ีแลที�ดีีติามหลักการและแนื่วทางการกำากับด้ีแลกิจำการที�ดีีในื่รัฐวิสาหกิจำของ สคร. พ.ศั. 2562 
จ่ำงไดี้กำาหนื่ดีโครงสร้างการกำากับด้ีแลกิจำการที�ดีีเชิงคุณภิาพเป็็นื่แนื่วทางในื่การดีำาเนิื่นื่การของโครงสร้างการกำากับด้ีแลกิจำการที�ดีีของ 
บริษัทฯ สอดีคล้องกับแนื่วคิดีการกำากับด้ีแลกิจำการที�ดีีของ สคร. พ.ศั. 2562 กล่าวค่อ มีโครงสร้างการกำากับด้ีแลที�ดีีที�เป็็นื่เชิงคุณภิาพ 
มีโครงสร้างส่วนื่บนื่สุดีที�เป็็นื่การบริหารนื่โยิบายิ โดียิการทำาหน้ื่าที�ของคณะกรรมการการกำากับด้ีแลกิจำการที�ดีีและการแสดีงความรับผิดีชอบ 
ติ่อสังคมที�ให้นื่โยิบายิและทิศัทางการดีำาเนิื่นื่งานื่ มีการบริหารข้ามสายิงานื่ โดียิผ้้บริหารระดัีบส้ง ทำาหนื่้าที�ในื่การรับนื่โยิบายิ 
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การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ
บริษัทฯ จัำดีตัิ�งคณะทำางานื่ติ่อติ้านื่การทุจำริติและป็ระพฤติิมิชอบในื่ป็ี 2561 ข่�นื่ติรง 

กับกรรมการผ้้อำานื่วยิการใหญ่ โดียิมีหนื่้าที�ความรับผิดีชอบเกี�ยิวกับการจัำดีทำาข้อเสนื่อ 
แนื่ะแนื่วทางในื่การกำาหนื่ดีนื่โยิบายิ มาติรการ และจำัดีทำาแผนื่ป็ฏิิบัติิการเกี�ยิวกับ 
การป็้องกันื่และป็ราบป็รามการทุจำริติ และป็ระพฤติิมิชอบของผ้้ป็ฏิิบัติิงานื่ให้สอดีคล้อง 
กับยุิทธีศัาสติร์ชาติิว่าด้ีวยิการป้็องกันื่และป็ราบป็รามการทุจำริติ ส่งเสริมป็ล้กฝั่งให้พนัื่กงานื่ 
ติระหนัื่กถ่งคุณธีรรม จำริยิธีรรมและจำรรยิาบรรณ พร้อมทั�งเสริมสร้างบรรยิากาศัในื่การ 
ป็ฏิิบัติิงานื่ที�มุ่งเน้ื่นื่ค่านิื่ยิมองค์กร เพ่�อนื่ำาไป็ส่้การสร้างองค์กรคุณธีรรม รวมถ่งป็ระสานื่งานื่ 
และให้ความร่วมม่อในื่การป็้องกันื่และป็ราบป็รามการทุจำริติและป็ระพฤติิมิชอบ 
ร่วมกับหนื่่วยิงานื่ภิายินื่อก อาทิ สำานัื่กงานื่คณะกรรมการป็้องกันื่และป็ราบป็ราม 
การทุจำริติแห่งชาติิ สำานัื่กงานื่คณะกรรมการป็้องกันื่และป็ราบป็รามการทุจำริติในื่ภิาครัฐ 
สำานัื่กงานื่คณะกรรมการนื่โยิบายิรัฐวิสาหกิจำ กระทรวงคมนื่าคม องค์กรรัฐวิสาหกิจำ 
และองค์กรภิาคเอกชนื่อ่�นื่ ๆ ผ่านื่การเข้าร่วมกิจำกรรมติ่าง ๆ รวมถ่งจัำดีทำามาติรการ 
ภิายิในื่เพ่�อป้็องกันื่การทุจำริติ ได้ีแก่

1. มาติรการเผยิแพร่ข้อม้ลต่ิอสาธีารณะ
2. มาติรการให้ผ้้มีส่วนื่ได้ีส่วนื่เสียิมีส่วนื่ร่วมในื่การดีำาเนิื่นื่งานื่
3. มาติรการส่งเสริมความโป็ร่งใสในื่การจัำดีซ่ึ่�อจัำดีจ้ำาง
4. มาติรการจัำดีการเร่�องร้องเรียินื่การทุจำริติ
5. มาติรการป้็องกันื่การรับสินื่บนื่
6. มาติรการป้็องกนัื่การขดัีกันื่ระหว่างผลป็ระโยิชน์ื่ส่วนื่ตินื่กบัผลป็ระโยิชน์ื่ส่วนื่รวม
7. มาติรการติรวจำสอบการใช้ดุีลยิพินิื่จำ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของ (ITA)
บริษัทฯ มีผลการป็ระเมินื่คุณธีรรมและความโป็ร่งใสในื่การดีำาเนิื่นื่งานื่โดียิสำานัื่กงานื่ 

ป็้องกันื่และป็ราบป็รามการทุจำริติแห่งชาติิ อยิ้่ในื่ระดัีบดีีมากมาติลอดี 5 ป็ี และมีการ 
พัฒนื่าการการยิกระดัีบดีำาเนิื่นื่งานื่คุณธีรรมและความโป็ร่งใส ในื่การดีำาเนิื่นื่งานื่ 
เพ่�อความยิั�งยิ่นื่ โดียิในื่ป็ี 2557 บริษัทฯ มีการพัฒนื่าการแก้ไขข้อร้องเรียินื่อยิ่างเป็็นื่ 
ระบบ ป็ี 2558 จัำดีการถ่ายิทอดีความร้้การติ่อติ้านื่การทุจำริติคอร์รัป็ชันื่อยิ่างทั�วถ่ง 
ป็ี 2559 ส่งเสริมคุณธีรรมในื่การบริหารงานื่บุคคล ป็ี 2560 สร้างกระบวนื่การ 
ติรวจำสอบถ่วงดุีลหนื่่วยิงานื่อิสระ ป็ี 2561 เพิ�มช่องทางส่�อสารและการป็ระชาสัมพันื่ธี์ 
การรับร้ ้คุณธีรรมและความโป็ร่งใสให้เข้าถ่งทุกกลุ ่มเป็้าหมายิ และในื่ป็ี 2562 

ด้ีานื่การกำากับด้ีแลที�ดีีลงมาป็ฏิิบัติิและรายิงานื่ผลการป็ฏิิบัติิต่ิอคณะกรรมการฯ มีการจัำดีการงานื่ป็ระจำำาวันื่ โดียิงานื่การกำากับด้ีแลกิจำการที�ดีี 
สำานัื่กกรรมการผ้้อำานื่วยิการใหญ่ เป็็นื่ผ้้ป็ฏิิบัติิในื่มาติรการและแนื่วทางป็ฏิิบัติิที�เกี�ยิวข้องกับการกำากับด้ีแลที�ดีีและการนื่ำาองค์กร 
เป็็นื่ผ้้ป็ระสานื่งานื่กับหนื่่วยิงานื่กอง/ศ้ันื่ยิ์/หร่อเทียิบเท่า ที�เกี�ยิวข้องให้ดีำาเนื่ินื่งานื่ติามแผนื่แม่บทการกำากับด้ีแลกิจำการที�ดีี 
และการแสดีงความรับผิดีชอบติ่อสังคมของบริษัทฯ และบ้รณาการผลลัพธี์เพ่�อสร้างความโป็ร่งใสในื่การดีำาเนิื่นื่กิจำการ เพิ�มคุณค่า 
ให้กับผ้้ถ่อหุ้นื่ในื่ระยิะยิาว คำาน่ื่งถ่งผ้้มีส่วนื่ไดี้ส่วนื่เสียิทุกภิาคส่วนื่ สร้างความสามารถในื่การแข่งขันื่ มีความเจำริญเติิบโติอยิ่างยิั�งยิ่นื่ 
และสามารถป็รับตัิวได้ีภิายิใต้ิปั็จำจัำยิการเป็ลี�ยินื่แป็ลง

วางระบบการเผยิแพร่ข้อม้ลติามตัิวชี�วัดีคุณธีรรมและความโป็ร่งใสบนื่เว็บไซึ่ติ์ของบริษัทฯ ให้ครบถ้วนื่ และวางระบบบริหารจัำดีการ 
ป็ระเมินื่คุณธีรรมและความโป็ร่งใสอยิ่างเป็็นื่ระบบดี้วยิ ITA Ambassador ทำาหนื่้าที�ส่�อสาร ITA แก่ผ้้มีส่วนื่ไดี้ส่วนื่เสียิทุกกลุ่ม 
ITA Administration ทำาหน้ื่าที�กำากับติิดีติาม ด้ีแลภิาพรวมการป็ระเมินื่ ITA ให้ครบถ้วนื่สมบ้รณ์ และ ITA Approver เป็็นื่การแสดีงถ่ง 
ความรับผิดีชอบของผ้้บริหารส้งสุดีรับผิดีชอบการป็ระเมินื่ ITA ของบริษัทฯ เพ่�อพัฒนื่าการขับเคล่�อนื่การป็ระเมินื่คุณธีรรม 
และความโป็ร่งใสในื่การดีำาเนิื่นื่งานื่ของบริษัทฯ อยิ่างยิั�งยิ่นื่
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การขับเคล่ือนองค์กรคุณธรรมอย่างย่ังยืน
บริษัทฯ ไดี้ทำาแนื่วทางการขับเคล่�อนื่องค์กรคุณธีรรมทั�วทั�งองค์กร ภิายิใติ้แผนื่ 

ขับเคล่�อนื่แผนื่แม่บทส่งเสริมคุณธีรรมฯ ติามกรอบการส่งเสริมและพัฒนื่าองค์กร 
คุณธีรรมของกระทรวงวัฒนื่ธีรรมเป็็นื่แนื่วทางในื่การดีำาเนื่ินื่การขับเคล่�อนื่และป็ระเมินื่ 
องค์กรคุณธีรรม ทั�งนีื่� เป็็นื่การใช้มิติิทางวัฒนื่ธีรรมขององค์กรส่้การเป็็นื่องค์กรรัฐวิสาหกิจำ
คุณธีรรมเพ่�อสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ�มม้ลค่าทางเศัรษฐกิจำของป็ระเทศั

บริษัทฯ ดีำาเนิื่นื่การขับเคล่�อนื่การเป็็นื่องค์กรคุณธีรรมภิายิใติ้แผนื่งานื่ส่งเสริม 
และพัฒนื่าส่้การเป็็นื่องค์กรคุณธีรรมต้ินื่แบบของกระทรวงวัฒนื่ธีรรม โดียิบรรจุำโครงการ 
ไว้ในื่แผนื่วิสาหกิจำ พ.ศั. 2563-2567 ใช้กรอบการส่งเสริมและพัฒนื่าองค์กรคุณธีรรม 
ภิายิใติ ้แผนื่แม ่บทส ่งเสริมคุณธีรรมแห่งชาติิ ฉบับที�  1 (พ.ศั. 2559-2564) 
เป็็นื่แนื่วทางในื่การดีำาเนิื่นื่งานื่ และจัำดีทำาแผนื่ขับเคล่�อนื่ส่้การเป็็นื่องค์กรคุณธีรรม แบ่งเป็็นื่ 
3 ระยิะ ค่อ ระยิะที� 1 ในื่ปี็ 2563 ดีำาเนิื่นื่การส่้การเป็็นื่องค์กรส่งเสริมคุณธีรรม ระยิะที� 2 
ในื่ปี็ 2564 ดีำาเนิื่นื่การส่้การเป็็นื่องค์กรคุณธีรรม และระยิะที� 3 ในื่ปี็ 2565 ดีำาเนิื่นื่การ 
ส่้การเป็็นื่องค์กรคุณธีรรมต้ินื่แบบอยิ่างยิั�งยิ่นื่

บริษัทฯ กับการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน
บริษัทฯ จัำดีทำาแผนื่แม่บทการแสดีงความรับผิดีชอบต่ิอสังคมและสิ�งแวดีล้อม พ.ศั. 2562-2566 ภิายิใต้ินื่โยิบายิ“บริิษััท	วิทยุก้าริบิน 

แห่งปริะเทศไทย	จำากั้ด้	ยึด้มั�นก้าริบริิหาริจัด้ก้าริตามหลกั้ก้าริก้ำากั้บดู้แลก้จิก้าริที�ดี้	ด้้วยความซ่�อสตัย์	สร้ิางคุณ์ค่าให้กั้บกิ้จก้าริบินและ 
ผู้มีส่วนได้้ส่วนเสียโด้ยคำานึงถืึงความรัิบผิด้ช่อบต่อสังคมและสิ�งแวด้ล้อม” โดียิมีวัติถุป็ระสงค์เพ่�อผลักดัีนื่การดีำาเนิื่นื่งานื่ที�คำาน่ื่งถ่ง 
การส่งเสริมการจัำดีการความร้้และนื่วัติกรรมให้แก่สงัคมและรับผิดีชอบต่ิอสิ�งแวดีล้อมทั�งภิายิในื่และภิายินื่อกบริษทัฯ รวมถ่งในื่กระบวนื่การหลัก 
ของบริษัทฯ ควบค้่ไป็กับการสร้างการยิอมรับ ความนื่่าเช่�อถ่อจำากผ้้มีส่วนื่ไดี้ส่วนื่เสียิทุกกลุ่ม ผ่านื่การดีำาเนิื่นื่ยิุทธีศัาสติร์และนื่โยิบายิ 
ด้ีานื่ความรับผิดีชอบต่ิอสังคมและสิ�งแวดีล้อม โดียิมีคณะกรรมการกำากับด้ีแลกิจำการที�ดีีและการแสดีงความรับผิดีชอบต่ิอสังคม

ยุทธศาสตรความรับผิดชอบ
ตอสังคมและสิ่งแวดลอม

การสรางมูลคารวมกันใหแก
สังคมเพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการดำเนินธุรกิจองคกร

อยางยั่งยืน

การสรางกลไกสื่อสาร
เผยแพรการดำเนินงาน

ดาน CG/CSR

ใชความสามารถหลัก
ขององคกรในการสงเสริม

กิจกรรมที่แสดงความ
รับผิดชอบตอสังคม

แสดงจุดยืนในการ
ใหความสำคัญตอปญหา

สังคมและสิ่งแวดลอม

บริษัทฯ ได้ีเริ�มต้ินื่จัำดีลำาดัีบป็ระเด็ีนื่การ 
พัฒนื่าอยิ่างยิั�งยิ่นื่ติามกรอบการรายิงานื่ 
ความยิั�งยิ่นื่สากล Global Reporting 
Initiative (GRI) ฉบับ GRI Standards 
ในื่ปี็ 2562 มีป็ระเด็ีนื่การพัฒนื่าอย่ิางยิั�งยิน่ื่ 
ที�มีความสำาคัญ 7 เร่�อง

การบริหารจัดการ
กาซเรือนกระจก

สถานประกอบการดีเดน

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
บริการการเดินอากาศ

Employee Engagement

การพัฒนานวัตกรรม

การดูแลสังคมและชุมชน

ความพึงพอใจของลูกคา
และผูใชบริการ

ความปลอดภัย

สิ่งแวดลอม

เศรษฐกิจ

สังคม
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การดำาเนินงานการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน ด้านเศรษฐกิจ

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานบริการการเดินอากาศ
บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการรองรับการขยิายิติัวของอุติสาหกรรมการบินื่จ่ำงมุ่งพัฒนื่าขีดีความสามารถของระบบบริการ 

การเดิีนื่อากาศัทั�งดี้านื่การบริหารจัำดีการจำราจำรทางอากาศั และวิศัวกรรมจำราจำรทางอากาศั อันื่เป็็นื่ป็ัจำจัำยิหลักสนัื่บสนุื่นื่การเติิบโติ 
ทางเศัรษฐกิจำของป็ระเทศัในื่ป็ี 2562 ไดี้นื่ำาระบบ TMCS (Thailand Modernization CNS/ATM System) เข้าใช้งานื่ เพ่�อเพิ�ม 
ขีดีความสามารถรองรับจำำานื่วนื่เที�ยิวบินื่ที�มีป็ริมาณมากข่�นื่ เพิ�มป็ระสิทธิีภิาพและความป็ลอดีภิัยิในื่การให้บริการการเดิีนื่อากาศั 
รวมถ่งเพิ�มศัักยิภิาพของระบบบริการการเดิีนื่อากาศัของป็ระเทศัไทยิให้เป็็นื่ไป็ติามมาติรฐานื่และการเป็ลี�ยินื่แป็ลงของเทคโนื่โลยีิ 
การบินื่โลก เพ่�อรองรับป็ริมาณเที�ยิวบินื่ในื่ 15 ปี็ข้างหน้ื่าซ่ึ่�งคาดีว่าจำะมีจำำานื่วนื่เที�ยิวบินื่มากถ่ง 1.5 ล้านื่เที�ยิวบินื่

การพัฒนานวัตกรรมองค์กร
บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการพัฒนื่านื่วัติกรรมทุกดี้านื่เพ่�อพัฒนื่าองค์กรทั�งภิารกิจำหลักดี้านื่บริการการเดิีนื่อากาศั ภิารกิจำดี้านื่ 

บริการเกี�ยิวเน่ื่�องกับบริการการเดิีนื่อากาศั และด้ีานื่การบริหารจัำดีการองค์กร โดียิ
• สร้างแนื่วทางป็ฏิิบัติิรองรับที�เอ่�อต่ิอการพฒันื่านื่วตัิกรรม ทั�งการจำดัีทำาค่้ม่อด้ีานื่นื่วตัิกรรมเพ่�อรบัสมคัร-คดัีเล่อกผลงานื่นื่วตัิกรรม 

และจัำดีให้มีการป็ระกวดีผลงานื่นื่วัติกรรมเป็็นื่ป็ระจำำาทุกปี็ 
• ส่งเสริมวัฒนื่ธีรรมนื่วัติกรรมให้พนื่ักงานื่ทำาการวิจัำยิและพัฒนื่านื่วัติกรรมเพ่�อเป็็นื่พลังสร้างสรรค์นื่วัติกรรมสนื่ับสนืุ่นื่การ 

ป็ฏิิบัติิงานื่ทั�งภิารกิจำบริการการเดิีนื่อากาศั วิศัวกรรมการเดิีนื่อากาศั และบริหารจัำดีการองค์กร

ในื่ปี็ 2562 มีผลงานื่นื่วัติกรรมที�ได้ีรับการคัดีเล่อกในื่ระดัีบนื่านื่าชาติิ 1 ผลงานื่ ได้ีแก่ ผลงานื่นื่วัติกรรม “ระบบควบคุมและแสดีง 
สถานื่ะอุป็กรณ์อัจำฉริยิะ” (Intelligent Monitoring and Control System) คว้ารางวัลระดัีบเหรียิญเงินื่ ป็ระเภิท Computer 
Science-Software-Electronics-Electricity-Method of Communication (Class C) จำากการเข้าร่วมป็ระกวดีและจัำดีแสดีงผลงานื่ 
สิ�งป็ระดิีษฐ์นื่านื่าชาติิ “International Exhibition of Inventions of Geneva” โดียิงานื่ป็ระกวดีดัีงกล่าวจัำดีข่�นื่เม่�อวันื่ที� 
10-14 เมษายินื่ 2562 ณ กรุงเจำนีื่วา ป็ระเทศัสวิติเซึ่อร์แลนื่ด์ี นื่อกจำากนีื่� The Institute of Inventors and Researchers of Iran 
(FIRI) ยิังไดี้มอบรางวัลพิเศัษ (Special Prize) เป็็นื่ระบบที�ช่วยิเฝ่้าระวังและแจำ้งเต่ิอนื่สถานื่ะของระบบ/อุป็กรณ์ดี้านื่การส่�อสาร 
ในื่การให้บริการจำราจำรทางอากาศั หากอุป็กรณ์มีป็ัญหาหร่อเกิดีข้อขัดีข้องระบบจำะแจำ้งเต่ิอนื่ให้วิศัวกรทราบเพ่�อสามารถแก้ไขไดีทั้นื่ที 
โดียิวิศัวกรสามารถใช้งานื่ไดี้ผ่านื่ทางคอมพิวเติอร์ สมาร์ทโฟนื่และแท็บเล็ติ ทำาให้การทำางานื่สะดีวกยิิ�งข่�นื่ อีกทั�งยิังเป็็นื่การยิกระดีับ 
ความป็ลอดีภัิยิและเพิ�มป็ระสิทธิีภิาพในื่การให้บริการจำราจำรทางอากาศัอีกด้ีวยิ
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ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
บริษัทฯ ทำาการสำารวจำเพ่�อป็ระเมินื่ความพ่งพอใจำของผ้้ใช้บริการทุกปี็ โดียิมีเป้็าหมายิเพ่�อ
• ติอบสนื่องความต้ิองการของล้กค้าทั�งด้ีานื่บริการการเดิีนื่อากาศั และบริการเกี�ยิวเน่ื่�องกับบริการการเดิีนื่อากาศั 
• มีช่องทางให้ล้กค้าเสนื่อแนื่ะเกี�ยิวกับสินื่ค้าและบริการ ขอคำาป็ร่กษา แก้ไขป็ัญหา และรับข้อร้องเรียินื่ ทั�งทางโทรศััพท ์

อีเมล เว็บไซึ่ต์ิ ติลอดี 24 ชั�วโมง
• เพ่�อป็รับป็รุงและยิกระดัีบการให้บริการอยิ่างติ่อเน่ื่�อง เช่นื่ การจัำดีระยิะติ่อระยิะห่างของลำาดัีบอากาศัยิานื่ไม่เต็ิมป็ระสิทธิีภิาพ 

การใช้ศััพท์ภิาษาอังกฤษในื่การติิดีต่ิอส่�อสารไม่เป็็นื่สากล เป็็นื่ต้ินื่

กรอบกิจกรรมความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกท้ังในประเทศและระหว่างประเทศเพ่ือพัฒนามาตรฐาน 
การปฏิบัติงานความร่วมมือ Technical Memorandum of Cooperation

• ระหว่าง วิทยิุการบินื่ฯ และบริษัท Cambodia Air Traffic Services Co., Ltd. (CATS) จำากการที�บริษัทฯ มีโครงการบริหาร 
จัำดีการความสามารถในื่การรองรับเพ่�อเพิ�มป็ระสิทธีิภิาพการให้บริการ Air Traffic Flow Management: ATFM ในื่ป็ระเทศั 
และภ้ิมิภิาคจ่ำงได้ีพัฒนื่าซึ่อฟต์ิแวร์ระบบบรหิารจัำดีการเที�ยิวบินื่แบบ Multiple FIRs ภิายิใต้ิช่�อระบบ Air Traffic Flow Advisory 
System หร่อ ATFAS เพ่�อช่วยิสนัื่บสนุื่นื่การบริหารความคล่องตัิวการจำราจำรทางอากาศัในื่ระดัีบภ้ิมิภิาค โดียิในื่ปี็งบป็ระมาณ 
2562 บริษัทฯ ได้ีดีำาเนิื่นื่การความร่วมม่อกับ CATS ป็ระเทศักัมพ้ชา จ่ำงได้ีจัำดีการป็ระชุมความร่วมม่อ ATFM Cooperation 
Meeting พร้อมทั�งลงนื่ามบันื่ท่กข้อติกลงร่วมกันื่ในื่การแลกเป็ลี�ยินื่ข้อม้ลการบินื่และสนัื่บสนุื่นื่ระบบการให้บริการ ATFM 
เพ่�อการพัฒนื่ากิจำการบินื่ในื่ภ้ิมิภิาค ตัิ�งแต่ิเด่ีอนื่สิงหาคม 2562 เป็็นื่ต้ินื่ไป็

• จำากที�ป็ระเทศัไทยิเป็็นื่เจำ้าภิาพจำัดีการป็ระชุมสุดียิอดีผ้้นื่ำาอาเซีึ่ยินื่ ครั�งที� 34 (34th ASEAN SUMMIT) ระหว่างวันื่ที� 
21-23 มิถุนื่ายินื่ 2562 ณ กรุงเทพมหานื่คร โดียิจำะมีผ้้นื่ำาและบุคคลสำาคัญจำากป็ระเทศัสมาชิกอาเซีึ่ยินื่เดิีนื่ทางเข้ามาป็ระชุมที� 
ป็ระเทศัไทยิ โดียิเที�ยิวบินื่แรกจำะเดิีนื่ทางมาตัิ�งแต่ิวันื่ที� 20 มิถุนื่ายินื่ 2562 และเที�ยิวบินื่สุดีท้ายิจำะเดิีนื่ทางกลับในื่วันื่ที� 24 มิถุนื่ายินื่ 
2562 ในื่ฐานื่ะผ้้ให้บริการจำราจำรทางอากาศั ซ่ึ่�งเป็็นื่ด่ีานื่แรกในื่การสร้างความป็ระทับใจำแก่ผ้้นื่ำาและบุคคลสำาคัญในื่การเดิีนื่ทาง 
เข้ามาป็ระชุมในื่ครั�งนีื่�จ่ำงไดี้เชิญผ้้แทนื่จำากสายิการบินื่ผ้้ให้บริการ ณ ท่าอากาศัยิานื่ดีอนื่เม่อง และท่าอากาศัยิานื่สุวรรณภ้ิมิ 
พร้อมดี้วยิผ้้แทนื่จำากบริษัท ท่าอากาศัยิานื่ไทยิ จำำากัดี (มหาชนื่) เข้าร่วมป็ระชุมเพ่�อหาร่อและทราบถ่งมาติรการในื่การบริหาร 
จำราจำรทางอากาศั เพ่�อให้เกิดีความป็ลอดีภัิยิส้งสุดีแก่เที�ยิวบินื่พิเศัษของผ้้นื่ำาแติ่ละป็ระเทศัในื่ครั�งนีื่� โดียิวิทยิุการบินื่ฯ ไดีจั้ำดีตัิ�ง 
ศ้ันื่ยิ์ป็ฏิิบัติิการเฉพาะกิจำ เพ่�อการป็ระสานื่งานื่ อำานื่วยิความสะดีวก และความป็ลอดีภัิยิแก่อากาศัยิานื่บุคคลสำาคัญ
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การดำาเนินงานการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน ด้านสังคม

การดูแลสังคมและชุมชน

เพ่�อสร้างความติระหนัื่กและป็รับเป็ลี�ยินื่พฤติิกรรมสังคมดี้านื่ความป็ลอดีภัิยิในื่ป็ี 2562 บริษัทฯ ดีำาเนิื่นื่งานื่ติามแผนื่แม่บทแสดีง 
ความรับผิดีชอบติ่อสังคมที�ติระหนื่ักถ่งความสำาคัญของการพัฒนื่าทรัพยิากรมนืุ่ษยิ์ การด้ีแลสังคมและชุมชนื่ ในื่หลากหลายิมิติิ 
ส่งเสริมการพัฒนื่าติามเป้็าหมายิการพัฒนื่าที�ยิั�งยิ่นื่ เพ่�อมุ่งเน้ื่นื่ให้สังคม ชุมชนื่ ติระหนัื่กร้้ถ่งกิจำกรรม ป็ระเพณี วัฒนื่ธีรรมที�มีผลกระทบ 
ต่ิอความป็ลอดีภัิยิด้ีานื่การบินื่ของป็ระเทศัทั�งระดัีบชุมชนื่และเยิาวชนื่ โดียิมีโครงการต่ิาง ๆ หลายิโครงการ

•	 วิทยุก้าริบินฯ	น่านฟ้าปลอด้ภัยจาก้ปัจจัยอันตริาย โดียิทางบริษัทฯ ได้ีขับเคล่�อนื่ 
การแก้ไขปั็ญหาโคมลอยิ โคมควันื่ และการจำดุีบั�งไฟ ด้ีวยิการสนื่บัสนุื่นื่ลงพ่�นื่ที�ชุมชนื่ 
การรณรงค์เพ่�อสร้างความร้้ ความเข้าใจำเร่�องการป็ล่อยิโคมลอยิ โคมควันื่ และ 
การจุำดีบั�งไฟที�เป็็นื่ป็ัจำจัำยิอันื่ติรายิทางการบินื่กับป็ระชาชนื่ ขอความร่วมม่อ 
ป็ระชาชนื่หร่อผ้้จัำดีงานื่ ทำาหนัื่งส่อขออนุื่ญาติจุำดีบั�งไฟไป็ยัิงหนื่่วยิงานื่ป็กครอง 
เพ่�อความป็ลอดีภัิยิทางอากาศั ในื่ช่วงป็ระเพณีบุญบั�งไฟเป็็นื่งานื่สำาคัญป็ระจำำาป็ี 
ของคนื่ไทยิ ในื่ปี็ 2562 นีื่�ได้ีมีการดีำาเนิื่นื่งานื่มีความร่วมม่อ 4 หน่ื่วยิงานื่ ค่อ 
- สำานัื่กงานื่การบินื่พลเร่อนื่แห่งป็ระเทศัไทยิ 
- กรมการป็กครอง กระทรวงมหาดีไทยิ 
- สำานัื่กงานื่พัฒนื่าเทคโนื่โลยิีอวกาศัและภ้ิมิสารสนื่เทศั (องค์กรมหาชนื่) 

กระทรวงอุดีมศ่ักษา วิทยิาศัาสติร์ วิจัำยิ และนื่วัติกรรม 
- บริษัท วิทยิุการบินื่แห่งป็ระเทศัไทยิ จำำากัดี 

ในื่การจัำดีบรรยิายิ และอบรมการใช้งานื่ระบบบำาเพ็ญ ในื่การออกใบอนุื่ญาติ 
รวมถ่งบรรยิายิให้ความร้้กับกำานัื่นื่ ผ้้ใหญ่บ้านื่ ผ้้จัำดีกิจำกรรม และป็ระชาชนื่ผ้้ที�สนื่ใจำ 
ในื่จัำงหวัดีหนื่องคายิ และจัำงหวัดีอุดีรธีานีื่
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•	 นวัตก้ริริมชุ่มช่น เพ่�อส่งเสริมให้เกิดีผลงานื่นื่วัติกรรมที�เป็็นื่ป็ระโยิชนื่์ติ่อชุมชนื่โดียิรอบองค์กร และรอบสนื่ามบินื่ โดียินื่ำา 
ความสามารถด้ีานื่เทคโนื่โลยิีและความเชี�ยิวชาญของบุคลากรของบริษัทฯ ไป็ช่วยิเหล่อชุมชนื่กลุ่มต่ิาง ๆ ได้ีแก่
- ชุมชนื่ชุมชนื่ที�อยิ้ร่อบสนื่ามบนิื่ รอบเขติป็ระชดิีสนื่ามบนิื่หร่อแนื่วเส้นื่การบนิื่ที�ได้ีรับผลกระทบจำากการให้บรกิารของบรษัิทฯ 
- ชุมชนื่ที�สร้างผลกระทบให้กับการให้บริการของบริษัทฯ ไดี้แก่ ชุมชนื่ที�มีการจำุดีบั�งไฟ ป็ล่อยิ โคมลอยิ โคมควันื่ โดีรนื่ 

การดีำาเนิื่นื่งานื่ของวิทยิุชุมชนื่ที�อยิ้่โดียิรอบสนื่ามบินื่ รอบเขติป็ระชิดีสนื่ามบินื่ หร่อแนื่วเส้นื่ทางการบินื่ 
- กลุ่มชุมชนื่สังคมทั�วไป็ เพ่�อสร้างโอกาสและสนื่ับสนืุ่นื่ให้ชุมชนื่และสังคมติระหนื่ักถ่งการดีำาเนื่ินื่งานื่ที�ไม่กระทบติ่อ 

สิ�งแวดีล้อม ซ่ึ่�งเป็็นื่การแสดีงความรับผิดีชอบต่ิอชุมชนื่และสังคมในื่ฐานื่ะองค์กรที�มีการบริหารจัำดีการที�ดีี

•	 ก้าริจัด้บริริยายเกี้�ยวกั้บก้าริให้บริิก้าริก้าริเดิ้นอาก้าศ	 ATS/CNS โดียิมุ่งเนื่้นื่สนัื่บสนุื่นื่การพัฒนื่าการศ่ักษาที�มีคุณภิาพ 
ส่งเสริมโอกาสในื่การเรียินื่ร้้ การพัฒนื่าทักษะอาชีพให้กับเยิาวชนื่ในื่ระดีับมัธียิมศ่ักษาป็ีที� 3 จำำานื่วนื่ 2 ครั�ง ทั�งในื่ส่วนื่กลาง 
และส่วนื่ภ้ิมิภิาค จำำานื่วนื่ 300 คนื่เป็็นื่การแสดีงถ่งความรับผิดีชอบติ่อสังคมในื่เชิงรุกพร้อมทั�งขยิายิการป็ฏิิบัติิให้ครอบคลุม 
ทั�วทั�งองค์กรอยิ่างเข้มแข็งและยิั�งยิ่นื่ มีเป้็าหมายิ
- เพ่�อส่งเสริมและป็ล้กฝ่ังความร้้ความเข้าใจำ ดี้านื่การให้บริการการเดีินื่อากาศัให้กับนัื่กเรียินื่โดียิรอบที�ทำาการบริษัทฯ 

ทั�งส่วนื่กลางและภ้ิมิภิาคที�สอดีคล้องกับกลุ่มชุมชนื่ที�บริษัทฯ กำาหนื่ดี
- สร้างทางเล่อกให้เยิาวชนื่สามารถเล่อกเรียินื่ในื่สาขาวิชาที�เกี�ยิวข้องทางด้ีานื่การให้บริการทางการเดิีนื่อากาศั และกิจำการบินื่ 

เพ่�อให้มีเยิาวชนื่เป็็นื่ทรัพยิากรบุคคลที�สำาคัญของอุติสาหกรรมการบินื่ของป็ระเทศัไทยิมากข่�นื่ในื่อนื่าคติ

•	 ปี	2562	บริิษััทฯ	จัด้ก้าริแข่งขัน	“วิทยุก้าริบินฯ	มินิวอลเลย์บอลถ้ืวยพริะริาช่ทานสมเด็้จพริะก้นิษัฐาธิริาช่เจ้า	ก้ริมสมเด็้จ 
พริะเทพรัิตนริาช่สุด้าฯ	 เป็นปีที�	 20 โดียิเล่อกจัำดีการแข่งขันื่ระดีับป็ระถมศ่ักษา ป็ระเภิทชายิและหญิง อายิุไม่เกินื่ 12 ป็ี 
เพ่�อเป็็นื่การกระจำายิโอกาสในื่การได้ีรับการส่งเสริม และสนัื่บสนุื่นื่ในื่ด้ีานื่กีฬาให้กับยุิวชนื่ โดียิมีการจัำดีทำาวิดีีทัศัน์ื่เผยิแพร่ความร้้ 
ความเข้าใจำให้เยิาวชนื่ และผ้้ป็กครองไดี้รับร้้ รับทราบเกี�ยิวกับป็ัจำจัำยิอันื่ติรายิติ่าง ๆ ที�มีผลติ่อความป็ลอดีภิัยิทางการบินื่ 
ของป็ระเทศั
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•	 ก้าริมอบทุนก้าริศึก้ษัามูลนิธิน่านฟ้าไทยให้กั้บเด็้ก้ด้้อยโอก้าสทั�วปริะเทศ	จำานวน	240	ทุน เพ่�อ
- ให้โอกาสและส่งเสริมการศ่ักษาแก่เด็ีกพิการที�ขาดีแคลนื่ทุนื่ทรัพยิ์ ให้สามารถนื่ำาความร้้ที�ไดี้รับจำากโรงเรียินื่ไป็ช่วยิเหล่อ 

ตินื่เองในื่การดีำาเนิื่นื่ชีวิติป็ระจำำาวันื่ และหากไดี้รับการสนัื่บสนุื่นื่อยิ่างติ่อเน่ื่�อง จำะเกิดีป็ระโยิชนื่์ติ่อการนื่ำาไป็ป็ระกอบอาชีพ
ในื่อนื่าคติ

- ส่งเสริมป็ระสบการณ์ชีวิติในื่ดี้านื่ติ่าง ๆ แก่เด็ีกพิการ และสนัื่บสนุื่นื่การทำากิจำกรรมร่วมกันื่ระหว่างผ้้พิการและเด็ีกป็กติิ 
เพ่�อให้เกิดีทัศันื่คติิที�ดีีต่ิอสังคม

- ติอบสนื่องนื่โยิบายิของภิาครัฐที�ต้ิองการเพิ�มศัักยิภิาพของผ้้พิการให้ทัดีเทียิมกับคนื่ป็กติิ

Employee Engagement
บริษัทฯ ทำาการสำารวจำความผ้กพันื่องค์กร มีผลการป็ระเมินื่ในื่ช่วง 5 ป็ี (พ.ศั. 2557-2562) เพิ�มข่�นื่อยิ่างติ่อเน่ื่�อง 

โดียิผลสำารวจำความผ้กพันื่ต่ิอองค์กร ปี็ 2562 เบ่�องต้ินื่ = ร้อยิละ 77.8
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การดำาเนินงานการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน ด้านส่ิงแวดล้อม

การบริหารจัดการก๊าซีเรือนกระจก
ในื่ป็ี 2562 บริษัทฯ ขับเคล่�อนื่การดีำาเนื่ินื่งานื่ดี้านื่สิ�งแวดีล้อม เพิ�มป็ระสิทธีิภิาพการดีำาเนื่ินื่งานื่ให้สอดีคล้องกับนื่โยิบายิการ 

บริหารจัำดีการสิ�งแวดีล้อม พลังงานื่และการเป็ลี�ยินื่แป็ลงที�ยิั�งยิ่นื่ขององค์กร และการสร้างคุณค่าที�ยิั�งยิ่นื่ของธุีรกิจำ โดียิกำาหนื่ดีเป็็นื่ 
ตัิวชี�วัดีด้ีานื่สภิาพแวดีล้อม “ป็ริมาณ Carbon Emission ที�เกิดีจำากความไม่มีป็ระสิทธิีภิาพของระบบ ATM (Air Traffic Management) 
ภิายิใติ้วัติถุป็ระสงค์เชิงกลยิุทธี์ “พัฒนื่าขีดีความสามารถในื่การรองรับเที�ยิวบินื่และยิกระดัีบป็ระสิทธิีภิาพระบบการเดีินื่อากาศั” 
ซ่ึ่�งเป็็นื่การทำา CSR ที�ยิ่ดีโยิงจำากแผนื่ยุิทธีศัาสติร์ หร่อแผนื่วิสาหกิจำของ บริษัทฯ ในื่ด้ีานื่ภิารกิจำหลัก ซ่ึ่�งเป็็นื่การจัำดีทำา CSR-in-process 
(Responsive) ค่อ บริการการเดิีนื่อากาศัมาอยิ่างต่ิอเน่ื่�อง เพ่�อเป็็นื่การช่วยิลดีภิาวะโลกร้อนื่ (Carbon Emission) เพ่�อลดีผลกระทบ
เชิงลบและสนื่องความติ้องการของผ้้มีส่วนื่ไดี้ส่วนื่เสียิ เช่นื่ การจำัดีการจำราจำรทางอากาศัขาออกจำากสนื่ามบินื่ดี้วยิเทคนื่ิค Gate Hold 
Procedure การป็รับป็รุงเส้นื่ทางบินื่ค้่ขนื่านื่แบบทิศัทางเดีียิว (Unidirectional Parallel Route) การจัำดีทำาเส้นื่ทางบินื่พิเศัษ 
ติามสภิาพการจัำดีสรรการใช้งานื่ห้วงอากาศั (Conditional Route: CDR) การทำา Ground Delay Program (CTOT) และการพัฒนื่า 
การร่อนื่ลงส้่สนื่ามบินื่ในื่แบบ Continuous Descent Operations (CDO) สำาหรับแผนื่แม่บทการแสดีงความรับผิดีชอบติ่อสังคม 
พ.ศั. 2562-2566 มีโครงการ/งานื่ที�สนัื่บสนุื่นื่การทำา CSR-in-process มีวัติถุป็ระสงค์เพ่�อเผยิแพร่ให้ผลการดีำาเนิื่นื่การ 
เพ่�อลดีก๊าซึ่เร่อนื่กระจำก สร้างความติระหนัื่กร้้ให้กับทุกภิาคส่วนื่ ตัิวอยิ่าง โครงการ/งานื่ CSR-in-process (Responsive) ดัีงนีื่�

ระบบ BOBCAT (Bay of Bengal 
Cooperative Air Traffic Flow 
Management Advisory System)
- ลดีป็ริมาณการเผาผลาญเช่�อเพลิง 

ในื่การบินื่ได้ีกว่า 10 ล้านื่กิโลกรัม 
- ลดีภิาระค่าใช้จำ่ายิให้กับสายิการบินื่ 

ได้ีกว่า 110 ล้านื่ดีอลลาร์สหรัฐ 
 (ป็ระมาณ 4 พันื่ล้านื่บาท)

ทำาการบินลงแบบ Continuous 
Descent Operations (CDO)
- สามารถลดีเวลาทำาการบินื่ได้ี 1-2 นื่าที 

ต่ิอเที�ยิวบินื่
- เที�ยิวบินื่ป็ระหยัิดีนื่ำ�ามันื่ป็ระมาณ 

120-200 กิโลกรัมต่ิอนื่าที
- ลดีการป็ล่อยิก๊าซึ่ CO

2
 ป็ระมาณ 

380-630 กิโลกรัมต่ิอนื่าทีเที�ยิวบินื่

ระบบการเดนิอากาศแบบ Performance 
-Based Navigation (PBN)
- ช่วยิป็ระหยิดัีการใช้นื่ำ�ามันื่เช่�อเพลงิของ 

สายิการบินื่ได้ีมากข่�นื่ 
- การป็ล่อยิก๊าซึ่คาร์บอนื่ไดีออกไซึ่ดี์ 

ส้่ชั�นื่บรรยิากาศันื่้อยิลง ลดีการสร้าง 
มลภิาวะทางอากาศัและเสียิงให้กับ 
ชั�นื่บรรยิากาศัโลก 
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ประเภทรางวัล สถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัล ได้รับรางวัลเป็นปีที่

1. รางวลัสถานื่ป็ระกอบกจิำการต้ินื่แบบดีเีด่ีนื่ฯ ระดีบั
ป็ระเทศั (แพลทินื่มั) สำาหรบัสถานื่ป็ระกอบกจิำการ
ที�ไดี้รับรางวัลเป็็นื่ป็ีที� 10 ติิดีติ่อกันื่ข่�นื่ไป็

1. สำานื่ักงานื่ใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ
2. ศั้นื่ยิ์ควบคุมการบินื่พิษณุโลก
3. ศั้นื่ยิ์ควบคุมการบินื่หาดีใหญ่
4. ศั้นื่ยิ์ควบคุมการบินื่สุราษฎร์ธีานื่ี
5. ศั้นื่ยิ์ควบคุมการบินื่เชียิงใหม่
6. ศั้นื่ยิ์ป็ฏิิบัติิการวิศัวกรรมจำราจำรทางอากาศั

นื่ครราชสีมา
7. ศั้นื่ยิ์ควบคุมการบินื่อุบลราชธีานื่ี
8. ศั้นื่ยิ์ควบคุมจำราจำรทางอากาศัสุวรรณภิ้มิ

13
13
12
12
11
11

11
10

2. รางวลัสถานื่ป็ระกอบกจิำการต้ินื่แบบดีเีด่ีนื่ฯ ระดีบั
ป็ระเทศั (ทอง) สำาหรับสถานื่ป็ระกอบกิจำการ 
ที�ไดี้รับรางวัลเป็็นื่ป็ีที� 1-4 ติิดีติ่อกันื่ข่�นื่ไป็

1. ศั้นื่ยิ์ควบคุมการบินื่อุดีรธีานื่ี
2. ศั้นื่ยิ์ควบคุมการบินื่ภิ้เก็ติ

3
2

3. รางวัลสถานื่ป็ระกอบกิจำการติ้นื่แบบดีีเดี ่นื่ฯ 
ระดีับจำังหวัดี

1. ศั้นื่ยิ์ควบคุมการบินื่หัวหินื่ 1

สถานประกอบการที่เกิดอุบัติเหตุ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
(ม.ค.-ม.ิย. 62)

1. สำานื่ักงานื่ใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ 3 2 1 - 0

2. ฝ่่ายิบินื่ทดีสอบ 1 - 0

3. ศั้นื่ยิ์ควบคุมการบินื่เชียิงใหม่ 1 - 0

4. ที�ทำาการท่าอากาศัยิานื่สุวรรณภิ้มิ 1 - 0

5. ศั้นื่ยิ์ควบคุมการบินื่หัวหินื่ 1 1 - 0

6. ศั้นื่ยิ์ควบคุมการบินื่อุบลราชธีานื่ี 1 - 0

(เป้็าหมายิ : 0 ครั�ง)

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม
บริษัทฯ ให ้ความสำา คัญกับการพัฒนื่าป็รับป็รุง 

สถานื่ป็ระกอบการทุกแห่งทั�วป็ระเทศั (ป็อส.) และใช้เกณฑ์ิ 
ในื่การติรวจำป็ระเมินื่เข้าร ่วมป็ระกวดีสถานื่ป็ระกอบ 
กิจำการติ้นื่แบบดีีเดี่นื่ดี้านื่ความป็ลอดีภัิยิฯ ระดัีบป็ระเทศั 
ซ่ึ่�งเกณฑ์ิการป็ระเมนิื่ติามข้อกำาหนื่ดีกฎหมายิความป็ลอดีภิยัิฯ 
จำากกรมสวัสดิีการคุ ้มครองแรงงานื่ ซ่ึ่� งบริ ษัทฯ มี 
สถานื่ป็ระกอบการจำำานื่วนื่ 11 พ่�นื่ที� ที�เข้าร่วมการป็ระกวดี 
เพ่�อรกัษามาติรฐานื่ในื่การดีำาเนื่นิื่งานื่ด้ีานื่ ป็อส. ทั�วทั�งองค์กร 
ผลการดีำาเนิื่นื่การ ดัีงนีื่�

ในื่ดี้านื่ความป็ลอดีภัิยินัื่�นื่ไดี้มีการกำาหนื่ดีตัิวชี�วัดีอุบัติิเหตุิจำากการทำางานื่และจำากสภิาพแวดีล้อมในื่การทำางานื่เป็็นื่ศ้ันื่ยิ์ 
โดียิเป็รียิบเทียิบตัิ�งแต่ิปี็ 2557-2562 ดัีงนีื่�
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รายงานผลการดำาเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำากัด ประจำาปี 2562

ในื่ปี็ 2562 คณะกรรมการติรวจำสอบ บริษัท วิทยิุการบินื่แห่งป็ระเทศัไทยิ จำำากัดี มีวาระการดีำาเนิื่นื่งานื่ดัีงนีื่�
คณะกรรมการติรวจำสอบป็ระกอบด้ีวยิ
1. พลติำารวจำเอก เดีชณรงค์ สุทธิีชาญบัญชา ป็ระธีานื่กรรมการติรวจำสอบ
2. พลติำารวจำติรี สุรเชษฐ์ หักพาล กรรมการติรวจำสอบ
3. พันื่เอก พีรวัส พรหมกลัดีพะเนื่าว์ กรรมการติรวจำสอบ

คณะกรรมการติรวจำสอบได้ีร่วมกันื่ป็ฏิิบัติิหน้ื่าที�ติามที�ได้ีรับมอบหมายิจำากคณะกรรมการบรษัิทฯ และติามกฎบตัิรของคณะกรรมการ 
ติรวจำสอบของบริษัทฯ ซ่ึ่�งสอดีคล้องกับหลักเกณฑิ์กระทรวงการคลังว่าดี้วยิมาติรฐานื่และหลักเกณฑิ์ป็ฏิิบัติิการติรวจำสอบภิายิในื่ 
สำาหรับหนื่่วยิงานื่ของรัฐ พ.ศั. 2561 และค้่ม่อการป็ฏิิบัติิงานื่ของคณะกรรมการติรวจำสอบในื่รัฐวิสาหกิจำของกระทรวงการคลัง 
โดียิในื่ปี็งบป็ระมาณ 2562 (ระหว่างติลุาคม 2561 ถ่ง มีนื่าคม 2562) คณะกรรมการติรวจำสอบได้ีมีการป็ระชมุรวม 3 ครั�ง มีผ้้บริหารระดีบัส้ง 
หัวหน้ื่าหน่ื่วยิติรวจำสอบภิายิในื่ และฝ่่ายิบริหารของหน่ื่วยิติรวจำสอบภิายิในื่เข้าร่วมป็ระชุมในื่วาระที�เกี�ยิวข้อง สรุป็สาระสำาคัญ

1. สอบทานื่ความนื่่าเช่�อถ่อของรายิงานื่ทางการเงินื่ รายิงานื่ผลการดีำาเนิื่นื่งานื่เกี�ยิวกับความมีป็ระสิทธิีภิาพ ป็ระสิทธิีผล 
และความป็ระหยัิดี รายิการที�เกิดีความขัดีแยิ้งทางผลป็ระโยิชนื่์และรายิงานื่ที�เกี�ยิวข้อง รายิงานื่การป็ฏิิบัติิติามกฎ ระเบียิบ 
ข้อบังคับ มติิคณะรัฐมนื่ติรี และนื่โยิบายิที�คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนื่ดี

2. สอบทานื่ความมีป็ระสิทธีิภิาพและป็ระสิทธีิผลของกระบวนื่การควบคุมภิายิในื่ การบริหารความเสี�ยิง และการกำากับด้ีแลที�ดีี 
โดียิไดี้รับรายิงานื่ผลการติรวจำสอบและการดีำาเนิื่นื่งานื่ของสำานัื่กติรวจำสอบภิายิในื่เป็็นื่ป็ระจำำา ติลอดีจำนื่ติิดีติามผลการจัำดีทำา 
แบบป็ระเมินื่การควบคุมภิายิในื่ดี้วยิตินื่เองติามระเบียิบคณะกรรมการติรวจำเงินื่แผ่นื่ดิีนื่ว่าดี้วยิการกำาหนื่ดีมาติรฐานื่ 
การควบคุมภิายิในื่ พ.ศั. 2544

3. สอบทานื่ความเป็็นื่อิสระของสำานัื่กติรวจำสอบภิายิในื่และการป็ฏิิบัติิงานื่ว่า เป็็นื่ไป็ติามระเบยีิบและแนื่วทางป็ฏิิบัติิที�ดีีที�กระทรวง 
การคลังกำาหนื่ดี และให้มีการติิดีติามการดีำาเนิื่นื่การแก้ไขติามรายิงานื่ผลการติรวจำสอบทุกป็ระเด็ีนื่ เพ่�อให้มั�นื่ใจำว่ามีการควบคุม
ภิายิในื่ที�เหมาะสม และป้็องกันื่หร่อลดีความเสี�ยิงที�อาจำจำะเกิดีข่�นื่ได้ี

4. ในื่ป็ีงบป็ระมาณ 2562 สำานัื่กงานื่การติรวจำเงินื่แผ่นื่ดิีนื่เป็็นื่ผ้้ติรวจำสอบบัญชีของบริษัทฯ โดียิกำาหนื่ดีค่าสอบทานื่งบการเงินื่ 
และค่าสอบบัญชี เป็็นื่เงินื่ 1,900,000.00 บาท

5. กำากับด้ีแลงานื่ติรวจำสอบภิายิในื่ ติิดีติามความค่บหนื่้าการป็ฏิิบัติิงานื่ติามแผนื่ การติรวจำสอบ และสอบทานื่รายิงานื่ของ 
สำานัื่กติรวจำสอบภิายิในื่ อย่ิางไรก็ติาม ระหว่างเด่ีอนื่เมษายินื่ ถ่งกันื่ยิายินื่ 2562 สำานัื่กติรวจำสอบภิายิในื่ได้ีรายิงานื่ผลการป็ฏิิบัติิงานื่ 
ติามแผนื่การติรวจำสอบและผลการดีำาเนิื่นื่การอ่�นื่ ๆ ได้ีแก่ แผนื่การติรวจำสอบเชิงกลยิุทธ์ี 5 ปี็ แผนื่การติรวจำสอบป็ระจำำาปี็ 2563 
การพจิำารณาความดีีความชอบป็ระจำำาปี็ 2562 ของหวัหน้ื่าหน่ื่วยิติรวจำสอบภิายิในื่ ผ้้อำานื่วยิการฝ่่ายิ นัื่กวิชาการระดีบัผ้้อำานื่วยิการ 
กองและเจ้ำาหน้ื่าที�ติรวจำสอบภิายิในื่ ให้กรรมการผ้้อำานื่วยิการใหญ่ ให้ความเห็นื่ และนื่ำาเสนื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นื่ชอบ

จำากการป็ฏิิบัติิหนื่้าที�ติามที�ไดี้รับมอบหมายิ คณะกรรมการติรวจำสอบและสำานัื่กติรวจำสอบภิายิในื่มีความเห็นื่ว่า งบการเงินื่แสดีง 
ข้อเทจ็ำจำรงิในื่ส่วนื่ที�เป็็นื่สาระสำาคัญครบถ้วนื่ ถ้กต้ิองติามมาติรฐานื่การบญัช ีมีการดีำาเนื่นิื่งานื่ภิายิใต้ิระบบการควบคมุภิายิในื่ที�เหมาะสม 
มีการป็ฏิิบัติิติามกฎ ระเบยีิบ มติิคณะรฐัมนื่ติร ีและนื่โยิบายิที�คณะกรรมการบรษัิทฯ กำาหนื่ดีมกีารบรหิารจำดัีการความเสี�ยิงอย่ิางเพยีิงพอ 
การติรวจำสอบภิายิในื่เป็็นื่ไป็ติามหลักเกณฑ์ิและแนื่วทางการป็ฏิิบัติิที�ดีี ที�กระทรวงการคลังกำาหนื่ดี และไม่พบว่ามีป็ระเด็ีนื่เกี�ยิวกับความ 
ขัดีแย้ิงทางผลป็ระโยิชน์ื่ โดียิได้ีจัำดีทำารายิงานื่ผลการดีำาเนิื่นื่งานื่ด้ีานื่การติรวจำสอบภิายิในื่ พร้อมข้อคิดีเห็นื่เสนื่อต่ิอคณะกรรมการบริษัทฯ 
รับทราบ/พิจำารณาอย่ิางสมำ�าเสมอ และบรษัิทฯ ได้ีนื่ำาข้อคิดีเห็นื่ไป็พิจำารณา เพ่�อดีำาเนิื่นื่การป็รบัป็รุงแก้ไขและติิดีติามผลให้การป็ฏิิบัติิงานื่ 
มีป็ระสิทธิีภิาพยิิ�งข่�นื่ 

     พลติำารวจำเอก ...............................................................ป็ระธีานื่กรรมการติรวจำสอบ
     (เดีชณรงค์ สุทธิีชาญบัญชา)
     ป็ระธีานื่กรรมการติรวจำสอบ

เอก ...............................................................
(เ ์ ิชาญ ัญชา)
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การตรวจสอบภายใน

การป็ฏิิบัติิหนื่้าที�ของผ้้ติรวจำสอบภิายิในื่ ในื่ป็ี 2562 เป็น็ื่ไป็ดี้วยิความเป็น็ื่อิสระ เที�ยิงธีรรม มีจำรรยิาบรรณ และมีความเชี�ยิวชาญ 
เยิี�ยิงม่ออาชพีติามมาติรฐานื่วชิาชพีการติรวจำสอบภิายิในื่ ซ่ึ่�งได้ีกำาหนื่ดีไว้อย่ิางชดัีเจำนื่ในื่กฎบตัิรของสำานัื่กติรวจำสอบภิายิในื่ โดียิในื่ปี็ที�ผ่านื่มา 
สำานัื่กติรวจำสอบภิายิในื่มุ่งเน้ื่นื่ด้ีานื่การยิกระดัีบการดีำาเนิื่นื่งานื่ของหน่ื่วยิรับติรวจำให้มีผลสัมฤทธิี�ที�ส้งข่�นื่ สอดีคล้องกับเป้็าหมายิของบริษัท 
วิทยิุการบินื่แห่งป็ระเทศัไทยิ จำำากัดี มีรายิงานื่ที�ถ้กติ้อง และการป็ฏิิบัติิติามกฎหมายิ กฎระเบียิบ ข้อกำาหนื่ดีและมาติรฐานื่ที�กำาหนื่ดี 
นื่อกจำากนัื่�นื่ สตินื่. ยิังมุ่งเนื่้นื่ในื่การพัฒนื่าผ้้ติรวจำสอบภิายิในื่ให้มีความร้้ ความเชี�ยิวชาญและไดี้รับวุฒิบัติรทางวิชาชีพติรวจำสอบ 
จำากสมาคมวิชาชีพทั�งภิายิในื่ป็ระเทศัและระดัีบสากล เพ่�อสร้างความเช่�อมั�นื่ให้แก่หน่ื่วยิรับติรวจำ

• การจัดทำาแผนการตรวจสอบ
การจัำดีทำาแผนื่การติรวจำสอบเชิงกลยิุทธี์ 5 ป็ี (ป็ี 2562-2566) และแผนื่การติรวจำสอบป็ระจำำาป็ีงบป็ระมาณ 2562 สอดีรับกับ 

ภิารกิจำติามแผนื่วิสาหกิจำ และเป็้าหมายิของบริษัทฯ โดียิใช้การป็ระเมินื่ความเสี�ยิงเป็็นื่เคร่�องม่อในื่การจัำดีลำาดัีบและคัดีเล่อกกิจำกรรม 
ที�จำะถ้กติรวจำสอบ โดียิพิจำารณาติามเกณฑิ์ความเสี�ยิงที�สำาคัญของบริษัทฯ นื่โยิบายิและความคาดีหวังของคณะกรรมการติรวจำสอบ 
สำานัื่กงานื่การติรวจำเงินื่แผ่นื่ดิีนื่ กรรมการผ้้อำานื่วยิการใหญ่และผ้้บริหารระดัีบส้ง และผ้้มีส่วนื่ไดี้เสียิ เพ่�อให้แผนื่การติรวจำสอบของ 
สำานัื่กติรวจำสอบภิายิในื่ สอดีคล้องไป็ในื่ทิศัทางเดีียิวกันื่กับนื่โยิบายิ เป้็าหมายิ และวัติถุป็ระสงค์การดีำาเนิื่นื่งานื่ของบริษัทฯ

• การปฏิบัติงานตรวจสอบ
การป็ฏิิบัติิงานื่ติรวจำสอบภิายิในื่มุ่งเน้ื่นื่การให้ความเช่�อมั�นื่ (Assurance) รวมถ่งการให้คำาป็ร่กษา (Consulting) โดียิการป็ฏิิบัติิงานื่ 

ครอบคลมุการป็ฏิิบัติิติามกฎหมายิ กฎ ระเบยีิบ นื่โยิบายิ คำาสั�งต่ิาง ๆ  ที�เกี�ยิวข้อง ความครบถ้วนื่และเช่�อถ่อได้ีของข้อม้ลทางการเงนิื่ ระบบงานื่ 
ที�มีผลกระทบสำาคัญติ่อเป็้าหมายิของบริษัทฯ และการรายิงานื่ความเหมาะสมของการรักษาทรัพยิ์สินื่ รวมทั�งป็ระเมินื่การใช้ทรัพยิากร 
ให้เป็็นื่ไป็อยิ่างมีป็ระสิทธิีภิาพและคุ้มค่า 

การวางแผนื่การป็ฏิิบัติิงานื่ติรวจำสอบในื่รายิละเอียิดี โดียิรวบรวมข้อม้ลพ่�นื่ฐานื่ที�เกี�ยิวข้อง เพ่�อใช้พิจำารณาป็ระเด็ีนื่ความเสี�ยิง 
การควบคุมภิายิในื่ หร่อความผิดีป็กติิอ่�นื่ ๆ ที�มีความสำาคัญมากำาหนื่ดีวัติถุป็ระสงค์ ขอบเขติของการป็ฏิิบัติิงานื่ติรวจำสอบ และจัำดีทำา 
แนื่วการติรวจำสอบ ทุกกจิำกรรมการติรวจำสอบ จัำดีทำารายิงานื่ผลการติรวจำสอบและข้อเสนื่อแนื่ะ/แนื่วทางแก้ไขป็รบัป็รงุ ต่ิอหน่ื่วยิรบัติรวจำ 
และผ้้บริหารเพ่�อนื่ำาไป็ใช้ในื่การป็รับป็รุงการป็ฏิิบัติิงานื่ 

ในื่ปี็งบป็ระมาณ 2562 สำานื่ักติรวจำสอบภิายิในื่ สามารถทำาการติรวจำสอบได้ีครบถ้วนื่ติามแผนื่การติรวจำสอบที�กำาหนื่ดี รวมทั�งงานื่ 
ติรวจำสอบที�ได้ีรับมอบหมายิจำากผ้้บริหาร และคณะกรรมการติรวจำสอบที�ครอบคลุมป็ระเด็ีนื่ความเสี�ยิง และข้อบ่งชี�โอกาสเกิดีทุจำริติ นื่อกจำากนีื่� 
สำานัื่กติรวจำสอบภิายิในื่ไดี้นื่ำาเทคโนื่โลยีิสารสนื่เทศัดี้านื่การบริหารจัำดีการงานื่ติรวจำสอบภิายิในื่มาทดีลองใช้ เพ่�อเพิ�มป็ระสิทธิีภิาพและ 
ผลิติภิาพของกระบวนื่การติรวจำสอบภิายิในื่ ซ่ึ่�งจำะนื่ำามาใช้งานื่จำริงในื่ทุกขั�นื่ติอนื่ของกระบวนื่การติรวจำสอบภิายิในื่ปี็งบป็ระมาณ 2563  

• การพัฒนาผู้ตรวจสอบ
สำานัื่กติรวจำสอบภิายิในื่ ส่งเสริมให้ผ้้ติรวจำสอบภิายิในื่ได้ีรับความร้้ ทักษะ และพัฒนื่าความเป็็นื่ม่ออาชีพ เพ่�อให้ผ้้ติรวจำสอบภิายิในื่ 

ป็ฏิิบัติิหนื่้าที�ดี้วยิความเชี�ยิวชาญ มีความระมัดีระวัง ในื่การป็ระกอบวิชาชีพอยิ่างเหมาะสม สอดีคล้องกับมาติรฐานื่และจำรรยิาบรรณ 
แห่งวิชาชีพติรวจำสอบภิายิในื่ สร้างความเช่�อมั�นื่ให้แก่หน่ื่วยิรับติรวจำ

ผ้้ติรวจำสอบภิายิในื่ไดีรั้บการพัฒนื่าและอบรมความร้้อยิ่างติ่อเน่ื่�องทั�งภิายิในื่และภิายินื่อก และไดีรั้บการเพิ�มทักษะดี้านื่อ่�นื่ที�จำำาเป็น็ื่ 
ติ่อการป็ฏิิบัติิงานื่ มีการส่งเสริมและสนื่ับสนืุ่นื่ให้ผ้ ้ติรวจำสอบภิายิในื่พัฒนื่าตินื่เองดี้วยิการสอบวุฒิบัติรทางวิชาชีพติรวจำสอบ 
หร่อวิชาชีพอ่�นื่ที�เกี�ยิวข้องกับงานื่ติรวจำสอบ 

ในื่ป็ี 2562 สำานัื่กติรวจำสอบภิายิในื่บรรลุเป็้าหมายิการส่งเสริมให้ผ้้ติรวจำสอบภิายิในื่ไดี้รับวุฒิบัติรทางวิชาชีพของสมาคมวิชาชีพ 
ติรวจำสอบภิายิในื่ทั�งภิายิในื่และติ่างป็ระเทศั เช่นื่ CIA, CISA, CISM, CPA, CPIA, CPIAT โดียิมีผ้้ติรวจำสอบภิายิในื่ไดี้รับวุฒิบัติร 
CPIAT เพิ�มข่�นื่อีกจำำานื่วนื่ 1 คนื่ รวมมีจำำานื่วนื่ผ้้ไดี้รับวุฒิบัติรทางวิชาชีพทั�งสิ�นื่จำำานื่วนื่ 16 คนื่ คิดีเป็็นื่ร้อยิละ 61.54 ของจำำานื่วนื่ 
ผ้้ติรวจำสอบภิายิในื่ทั�งหมดี ซ่ึ่�งส้งกว่าค่าดัีชนีื่ตัิวชี�วัดีที�ได้ีกำาหนื่ดีไว้ 
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รายงานทางการเงิน
1. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท วิทยิุการบินื่แห่งป็ระเทศัไทยิ จำำากัดี ไดี ้ จัำดีให ้มีการจำัดีทำางบการเงินื่ เพ่�อแสดีงฐานื่ะการเงินื่ 
และผลการดีำาเนิื่นื่งานื่ของบริษัทฯ ป็ระจำำาปี็ติามหลักการบัญชีที�รับรองทั�วไป็ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ติระหนัื่กถ่งภิาระหนื่้าที�และความรับผิดีชอบติ่องบการเงินื่ของบริษัทฯ รวมถ่งข้อม้ลสารสนื่เทศัทางการเงินื่ 
ที�ป็รากฏิในื่รายิงานื่ป็ระจำำาปี็ 2562 ซ่ึ่�งงบการเงินื่ดัีงกล่าวจัำดีทำาข่�นื่ติามหลักการบัญชีที�รับรองทั�วไป็ โดียิเล่อกใช้นื่โยิบายิบัญชีที�เหมาะสม 
และถ่อป็ฏิิบัติิอยิ่างสมำ�าเสมอ โดียิใช้ดุีลยิพินิื่จำอยิ่างรอบคอบระมัดีระวัง สมเหตุิสมผล และป็ระมาณการที�ดีีที�สุดีในื่การจัำดีทำา รวมทั�ง 
มีการเปิ็ดีเผยิข้อม้ลสำาคัญอยิ่างเพียิงพอในื่หมายิเหตุิป็ระกอบงบการเงินื่ เพ่�อให้เป็็นื่ป็ระโยิชน์ื่ต่ิอผ้้ถ่อหุ้นื่และผ้้มีส่วนื่ได้ีเสียิของบริษัทฯ 

นื่อกจำากนัื่�นื่ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดี้จัำดีให้มีและดีำารงรักษาไว้ซ่ึ่�งระบบการบริหารความเสี�ยิง และระบบควบคุมภิายิในื่ 
ที�มีป็ระสิทธิีผล เพ่�อให้มั�นื่ใจำไดี้อยิ่างสมเหติุสมผลว่า การบันื่ท่กข้อม้ลทางบัญชีมีความถ้กติ้องครบถ้วนื่ และเพียิงพอที�จำะดีำารงรักษาไว้ 
ซ่ึ่�งทรัพยิ์สินื่ของบริษัทฯ และเพ่�อป้็องกันื่ไม่ให้เกิดีการทุจำริติหร่อการดีำาเนิื่นื่การที�ผิดีป็กติิอยิ่างมีสาระสำาคัญ

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดี้กำากับด้ีแลในื่เร่�องการจำัดีทำารายิงานื่ทางการเงินื่ โดียิทำาการแติ่งตัิ�งคณะกรรมการติรวจำสอบ (Audit 
Committee) เพ่�อทำาหนื่้าที�ด้ีแลรับผิดีชอบเกี�ยิวกับคุณภิาพของรายิงานื่ทางการเงินื่ และระบบควบคุมภิายิในื่ โดียิความเห็นื่ของ 
คณะกรรมการติรวจำสอบเกี�ยิวกับเร่�องนีื่�ป็รากฏิในื่รายิงานื่ของคณะกรรมการติรวจำสอบ ซ่ึ่�งแสดีงไว้ในื่รายิงานื่ป็ระจำำาปี็ฉบับนีื่�แล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นื่ว่า ระบบควบคุมภิายิในื่ของบริษัทฯ โดียิรวมอยิ้ใ่นื่ระดัีบที�น่ื่าพอใจำและสามารถสร้างความเช่�อมั�นื่ 
อยิ่างสมเหตุิสมผลไดี้ว่างบการเงินื่ของบริษัทฯ มีความเช่�อถ่อไดี้ติามมาติรฐานื่การบัญชีที�รับรองทั�วไป็ ถ้กติ้องติามกฎหมายิ 
และกฎระเบียิบที�เกี�ยิวข้อง

2. ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป 

2562 2561 2560

ผลก้าริด้ำาเนินงาน	(ล้านบาท)	1/

 รายิได้ีรวม 13,347.32 13,115.85 12,194.11

 ค่าใช้จ่ำายิรวม 12,498.96 10,757.41 10,193.64

 ค่าบริการรอจ่ำายิค่นื่บริษัทการบินื่ที�เป็็นื่สมาชิก 848.36 2,358.44 2,000.47

 หมายิเหตุิ  1/ งบการเงินื่เฉพาะบริษัทฯ 

ฐานะก้าริเงิน	(ล้านบาท)	2/

 สินื่ทรัพยิ์รวม 17,343.61 15,877.71 14,428.62

 หนีื่�สินื่รวม 16,300.91 14,877.73 13,463.86

 ส่วนื่ของผ้้ถ่อหุ้นื่ 1,042.70 999.98 964.76
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รายการ ปี 2562
ล้านบาท

ปี 2561
ล้านบาท

 เพ่ิม (ลด)
ล้านบาท ร้อยละ

ริายได้้

รายิได้ีค่าบริการควบคุมจำราจำรทางอากาศั 12,202.68 12,244.85 (42.17) -

รายิได้ีจำากการให้บริการเกี�ยิวเน่ื่�อง 839.75 730.26 109.49 15

รายิได้ีอ่�นื่ 304.89 140.74 164.15 117

ริายได้้ริวม	 13,347.32 13,115.85 231.47 2

ค่าใช้่จ่าย

ค่าใช้จ่ำายิในื่การดีำาเนิื่นื่งานื่ 12,490.01 10,743.70 1,746.31 16

ต้ินื่ทุนื่ทางการเงินื่ 8.95 13.71 (4.76) (35)

ค่าใช้่จ่ายริวม 12,498.96 10,757.41 1,741.55 16

ค่าบริิก้าริริอจ่ายค่นบริิษััทก้าริบินที�เป็นสมาชิ่ก้ 848.36 2,358.44 (1,510.08) (64)

2562 2561 2560

อัตริาส่วนทางก้าริเงิน

 อัติราส่วนื่หนีื่�สินื่ต่ิอส่วนื่ของผ้้ถ่อหุ้นื่ (เท่า) 15.63 14.88 13.96

 อัติราส่วนื่หนีื่�สินื่ต่ิอส่วนื่ของผ้้ถ่อหุ้นื่ (เท่า) 6.32 5.54 6.31

     (ไม่รวมค่าบริการรอจ่ำายิค่นื่สะสม)

 อัติราส่วนื่ความสามารถในื่การจ่ำายิค่นื่เงินื่ต้ินื่และดีอกเบี�ยิ (เท่า) 8.74 2.11 1.64

 หมายิเหตุิ 2/ งบการเงินื่ของบริษัทฯ และเงินื่กองทุนื่สวัสดิีการ

3. วิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน – งบการเงินเฉุพาะบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำากัด

ในื่ปี็งบป็ระมาณ 2562 บริษัทฯ มีรายิได้ีส้งกว่าค่าใช้จ่ำายิหร่อมีค่าบริการรอจ่ำายิค่นื่บรษัิทการบินื่ที�เป็็นื่สมาชิก จำำานื่วนื่ 848.36 ล้านื่บาท

3.1 รายได้
 ในื่ปี็งบป็ระมาณ 2562 บริษัทฯ มีรายิได้ีรวมทั�งสิ�นื่ จำำานื่วนื่ 13,347.32 ล้านื่บาท โดียิรายิได้ีหลักที�สำาคัญของบริษัทฯ ค่อ รายิได้ี

ค่าบริการควบคุมจำราจำรทางอากาศั จำำานื่วนื่ 12,202.68 ล้านื่บาท คิดีเป็็นื่ร้อยิละ 92 ของรายิได้ีรวม รายิได้ีจำากการให้บริการเกี�ยิวเน่ื่�อง 
จำำานื่วนื่ 839.75 ล้านื่บาท คิดีเป็็นื่ร้อยิละ 6 ของรายิได้ีรวม ซ่ึ่�งป็ระกอบด้ีวยิรายิได้ีค่าเช่า ค่าบำารุงรักษาอุป็กรณ์ ค่าบริการข้อม้ลการบินื่ 
และรายิได้ีจำากงานื่ที�รับทำา นื่อกจำากนีื่� มีรายิได้ีอ่�นื่ จำำานื่วนื่ 304.89 ล้านื่บาท หร่อป็ระมาณร้อยิละ 2 

 
 รายิได้ีค่าบริการควบคุมจำราจำรทางอากาศั จำำานื่วนื่ 12,202.68 ล้านื่บาท ลดีลงจำากปี็ก่อนื่ จำำานื่วนื่ 42.17 ล้านื่บาท ส่วนื่ใหญ่ 

เน่ื่�องจำากสายิการบินื่ที�ไม่เป็็นื่สมาชิกทำาการบินื่ลดีลง รายิได้ีจำากการให้บริการเกี�ยิวเน่ื่�อง จำำานื่วนื่ 839.75 ล้านื่บาท เพิ�มข่�นื่จำากปี็ก่อนื่ 
จำำานื่วนื่ 109.49 ล้านื่บาท หร่อเพิ�มข่�นื่ร้อยิละ 15 ส่วนื่ใหญ่เป็็นื่การเพิ�มข่�นื่ของรายิได้ีค่าบริการข่ายิส่�อสารข้อม้ลป็ฏิิบัติิการบินื่ รายิได้ี 
ค่าเช่าและค่าบำารุงรักษาอุป็กรณอ่์�นื่เพิ�มข่�นื่ สำาหรับรายิไดี้อ่�นื่ จำำานื่วนื่ 304.89 ล้านื่บาท เพิ�มข่�นื่จำากป็กี่อนื่จำำานื่วนื่ 164.15 ล้านื่บาท 
หร่อเพิ�มข่�นื่ร้อยิละ 117 ส่วนื่ใหญ่เป็็นื่การป็รับป็รุงบัญชีค่าเช่าที�ราชพัสดุีสถานีื่เคร่�องช่วยิการเดิีนื่อากาศั NDB ป็ราจีำนื่บุรี 
ติามที�กรมธีนื่ารักษ์เรียิกเก็บยิ้อนื่หลัง
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3.2 ค่าใช้จ่าย 
 ในื่ป็ีงบป็ระมาณ 2562 บริษัทฯ มีค่าใช้จำ่ายิรวมทั�งสิ�นื่ จำำานื่วนื่ 12,498.96 ล้านื่บาท ป็ระกอบดี้วยิ ค่าใช้จำ่ายิผลป็ระโยิชนื่์ 

พนัื่กงานื่ จำำานื่วนื่ 9,612.41 ล้านื่บาท ค่าใช้จำ่ายิดีำาเนิื่นื่งานื่อ่�นื่ จำำานื่วนื่ 2,877.60 ล้านื่บาท และติ้นื่ทุนื่ทางการเงินื่ จำำานื่วนื่ 8.95 
ล้านื่บาท ทั�งนีื่� บริษัทฯ สามารถป็ระหยิดัีค่าใช้จ่ำายิได้ีติามมาติรการควบคมุค่าใช้จ่ำายิที�ไม่ส่งผลกระทบต่ิอการให้บรกิารด้ีานื่ความป็ลอดีภิยัิ 
ได้ีป็ระมาณ 340.33 ล้านื่บาท

4. วิเคราะห์ฐานะการเงิน – งบการเงินของบริษัทฯ และเงินกองทุนสวัสดิการ

4.1 สินทรัพย์ 
 บริษัทฯ และเงินื่กองทุนื่สวัสดิีการ มีสินื่ทรัพยิ์รวม ณ วันื่ที� 30 กันื่ยิายินื่ 2562 จำำานื่วนื่ 17,343.61 ล้านื่บาท ป็ระกอบด้ีวยิ 

สินื่ทรัพยิ์หมุนื่เวียินื่ร้อยิละ 53 และสินื่ทรัพยิ์ไม่หมุนื่เวียินื่ ร้อยิละ 47 โดียิมีองค์ป็ระกอบของสินื่ทรัพยิ์ ดัีงนีื่�

รายการ ปี 2562
ล้านบาท

ปี 2561
ล้านบาท

 เพ่ิม (ลด)
ล้านบาท ร้อยละ

สินื่ทรัพยิ์หมุนื่เวียินื่ 9,110.93 7,777.07 1,333.86 17

สินื่ทรัพยิ์ไม่หมุนื่เวียินื่

- เงินื่ฝ่ากธีนื่าคารที�มีภิาระผ้กพันื่ 123.00 - 123.00 100

- เงินื่ลงทุนื่ระยิะยิาวอ่�นื่ 71.70 56.10 15.60 28

- เงินื่ให้ก้้ยิ่มระยิะยิาว 4.24 4.10 0.14 3

- อาคารและอุป็กรณ์ 7,212.53 6,971.00 241.53 3

- สินื่ทรัพยิ์ไม่มีตัิวตินื่ 122.01 80.60 41.41 51

- สินื่ทรัพยิ์ระหว่างก่อสร้าง 699.20 988.84 (289.64) (29)

ริวม 17,343.61 15,877.71 1,465.90 9

รายการ ปี 2562
ล้านบาท

ปี 2561
ล้านบาท

 เพ่ิม (ลด)
ล้านบาท ร้อยละ

หนีื่�สินื่หมุนื่เวียินื่ 11,959.29 11,756.24 203.05 2

เงินื่ก้้ยิ่มระยิะยิาวที�ถ่งกำาหนื่ดีชำาระในื่หน่ื่�งปี็ 126.94 126.94 - -

หนีื่�สินื่ไม่หมุนื่เวียินื่

-  เงินื่ส่งเสริมเพ่�อการศ่ักษาบุติร 0.11 0.11 - -

-  เงินื่ก้้ยิ่มระยิะยิาว 317.13 444.07 (126.94) (29)

-  ภิาระผ้กพันื่ผลป็ระโยิชน์ื่พนัื่กงานื่ 3,897.44 2,550.37 1,347.07 53

ริวม 16,300.91 14,877.73 1,423.18 10

 สินื่ทรัพยิ์รวมในื่ป็ี 2562 เพิ�มข่�นื่จำากป็ีก่อนื่ จำำานื่วนื่ 1,465.90 ล้านื่บาท หร่อป็ระมาณ ร้อยิละ 9 ป็ระกอบดี้วยิสินื่ทรัพยิ์ 
หมุนื่เวียินื่เพิ�มข่�นื่ จำำานื่วนื่ 1,333.86 ล้านื่บาท หร่อป็ระมาณ ร้อยิละ 17 ส่วนื่ใหญ่เป็็นื่เงินื่ลงทุนื่ชั�วคราว และงานื่ระหว่างทำาเพิ�มข่�นื่ 
และมีสินื่ทรัพยิ์ไม่หมุนื่เวียินื่เพิ�มข่�นื่ จำำานื่วนื่ 132.04 ล้านื่บาท หร่อป็ระมาณร้อยิละ 2 ส่วนื่ใหญ่เป็็นื่อาคารและอุป็กรณ์เพิ�มข่�นื่ 
เน่ื่�องจำากโครงการลงทุนื่ในื่อุป็กรณ์ต่ิาง ๆ แล้วเสร็จำ

4.2 หน้ีสิน
 บริษัทฯ และเงินื่กองทุนื่สวัสดิีการ มีหนีื่�สินื่รวม ณ วันื่ที� 30 กันื่ยิายินื่ 2562 จำำานื่วนื่ 16,300.91 ล้านื่บาท ป็ระกอบดี้วยิ 

หนีื่�สินื่หมุนื่เวียินื่ร้อยิละ 74 และหนีื่�สินื่ไม่หมุนื่เวียินื่ร้อยิละ 26 โดียิมีองค์ป็ระกอบของหนีื่�สินื่ดัีงนีื่�
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รายการ ปี 2562
ล้านบาท

ปี 2561
ล้านบาท

 เพ่ิม (ลด)
ล้านบาท ร้อยละ

ทุนื่จำดีทะเบียินื่ 660.00 660.00 - -

เงินื่กองทุนื่สวัสดิีการ 382.70 339.98 42.72 13

ริวม 1,042.70 999.98 42.72 4

รายการ ปี 2562
ล้านบาท

ปี 2561
ล้านบาท

 เพ่ิม (ลด)
ล้านบาท

กระแสเงินื่สดีจำากกิจำกรรมดีำาเนิื่นื่งานื่ 2,894.12 3,116.81 (222.69)

กระแสเงินื่สดีจำากกิจำกรรมลงทุนื่ (3,855.65) (2,521.43) (1,334.22)

กระแสเงินื่สดีจำากกิจำกรรมจัำดีหาเงินื่ (136.81) (808.60) 671.79

ผลกระทบจำากการเป็ลี�ยินื่แป็ลงอัติราแลกเป็ลี�ยินื่ (0.51) 0.33 (0.84)

เงินื่สดีและรายิการเทียิบเท่าเงินื่สดี ณ วันื่สิ�นื่งวดี 1,793.61 2,892.46 (1,098.85)

 หนีื่�สินื่รวมในื่ป็ี 2562 เพิ�มข่�นื่จำากป็ีก่อนื่ จำำานื่วนื่ 1,423.18 ล้านื่บาท หร่อป็ระมาณร้อยิละ 10 โดียิหนีื่�สินื่หมุนื่เวียินื่ 
ส่วนื่ใหญ่เป็็นื่ค่าบริการรอจ่ำายิค่นื่สะสม จำำานื่วนื่ 9,715.37 ล้านื่บาท ซ่ึ่�งบริษัทฯ ได้ีนื่ำาไป็ลงทุนื่ในื่ระบบอุป็กรณ์บริการการเดิีนื่อากาศั 
และอ่�นื่ ๆ ตัิ�งแต่ิปี็ 2557-2562 รวมเป็็นื่เงินื่ทั�งสิ�นื่ 6,626.09 ล้านื่บาท   

 สำาหรับหนีื่�สินื่ไม่หมุนื่เวียินื่ส่วนื่ใหญ่เป็็นื่ภิาระผ้กพันื่ผลป็ระโยิชน์ื่พนัื่กงานื่ โดียิในื่ปี็ 2562   มีการเป็ลี�ยินื่แป็ลงอัติราเงินื่ชดีเชยิ 
และค่าติอบแทนื่ความชอบในื่การทำางานื่เน่ื่�องจำากพ้นื่จำากติำาแหน่ื่งเพราะเหตุิเกษียิณอายุิติามป็ระกาศัคณะกรรมการแรงงานื่รัฐวิสาหกิจำ 
สัมพันื่ธ์ี โดียิกำาหนื่ดีให้บริษัทฯ จ่ำายิเงินื่ชดีเชยิให้แก่ล้กจ้ำางที�ทำางานื่ติิดีต่ิอกันื่ครบ 20 ปี็ข่�นื่ไป็ ไม่น้ื่อยิกว่าค่าจ้ำางอัติราสุดีท้ายิ 400 วันื่ 
หร่อไม่น้ื่อยิกว่าค่าจ้ำางของการทำางานื่ 400 วันื่สุดีท้ายิ ทำาให้ค่าใช้จ่ำายิผลป็ระโยิชน์ื่พนัื่กงานื่มียิอดีเพิ�มข่�นื่จำากปี็ก่อนื่

4.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น
 บริษัทฯ และเงินื่กองทุนื่สวัสดิีการ มีส่วนื่ของผ้้ถ่อหุ้นื่ ณ 30 กันื่ยิายินื่ 2562 จำำานื่วนื่ 1,042.70 ล้านื่บาท โดียิมีองค์ป็ระกอบ 

ของส่วนื่ของผ้้ถ่อหุ้นื่ดัีงนีื่�

โครงสร้างเงินื่ทุนื่ ณ วันื่ที� 30 กันื่ยิายินื่ 2562 ป็ระกอบดี้วยิหนีื่�สินื่รวม 16,300.91 ล้านื่บาท หร่อเท่ากับสัดีส่วนื่ร้อยิละ 94 
และส่วนื่ของผ้้ถ่อหุ้นื่ 1,042.70 ล้านื่บาท หร่อเท่ากับสัดีส่วนื่ ร้อยิละ 6

5. สภาพคล่องทางการเงิน – งบการเงินของบริษัทฯ และเงินกองทุนสวัสดิการ

ในื่ป็ีงบป็ระมาณ 2562 บริษัทฯ และเงินื่กองทุนื่สวัสดีิการ มีเงินื่สดีและรายิการเทียิบเท่าเงินื่สดีคงเหล่อสิ�นื่งวดี ณ วันื่ที� 
30 กันื่ยิายินื่ 2562 จำำานื่วนื่ 1,793.61 ล้านื่บาท ลดีลงจำากต้ินื่งวดี 1,098.85 ล้านื่บาท โดียิเงินื่สดีสุทธิีได้ีมาจำากกิจำกรรมดีำาเนิื่นื่งานื่ 
ส่วนื่ใหญ่มาจำากค่าเส่�อมราคาจำากการลงทุนื่ในื่สินื่ทรัพยิ์ถาวร ค่าบริการรอจำ่ายิค่นื่บริษัทการบินื่ที�เป็็นื่สมาชิก และเงินื่สดีสุทธิี 
ใช้ไป็ในื่กิจำกรรมลงทุนื่ ส่วนื่ใหญ่เป็็นื่การลงทุนื่เพ่�อสนื่ับสนืุ่นื่และเพิ�มขีดีความสามารถในื่การให้บริการควบคุมจำราจำรทางอากาศั 
นื่อกจำากนีื่�เงินื่สดีสุทธิีที�ใช้ไป็ในื่กิจำกรรมจัำดีหาเงินื่ ส่วนื่ใหญ่เป็็นื่การชำาระค่นื่เงินื่ก้้ระยิะยิาว



102 รายงานประจำำาปี 2562าปี 2562าป วิทยุการบินแห่งประเทศไทย

6. อัตราส่วนทางการเงิน – งบการเงินของบริษัทฯ และเงินกองทุนสวัสดิการ

ในื่ป็ีงบป็ระมาณ 2562 บริษัทฯ และเงินื่กองทุนื่สวัสดิีการ มีอัติราส่วนื่หนีื่�สินื่ติ่อส่วนื่ของผ้้ถ่อหุ้นื่เพิ�มข่�นื่ เน่ื่�องจำากภิาระผ้กพันื่ 
ผลป็ระโยิชนื่์พนื่ักงานื่ และค่าบริการรอจำ่ายิค่นื่สะสมเพิ�มข่�นื่ นื่อกจำากนีื่� ความสามารถในื่การจำ่ายิค่นื่เงินื่ติ้นื่และดีอกเบี�ยิของบริษัทฯ 
มาจำากกระแสเงินื่สดีจำากกิจำกรรมดีำาเนิื่นื่งานื่ ซ่ึ่�งส่วนื่ใหญ่มาจำากค่าบริการรอจำ่ายิค่นื่บริษัทการบินื่ที�เป็็นื่สมาชิก และค่าเส่�อมราคา 
ที�เพิ�มข่�นื่จำากการลงทุนื่ในื่โครงการต่ิาง ๆ ที�แล้วเสร็จำ

รายการ ปี 2562 ปี 2561 เพ่ิม (ลด)

อัติราส่วนื่หนีื่�สินื่ต่ิอส่วนื่ของผ้้ถ่อหุ้นื่ (เท่า) 15.63 14.88 0.75

อัติราส่วนื่หนีื่�สินื่ต่ิอส่วนื่ของผ้้ถ่อหุ้นื่ (เท่า)
 (ไม่รวมค่าบริการรอจ่ำายิค่นื่สะสม)

6.32 5.54 0.78

อัติราส่วนื่ความสามารถในื่การจ่ำายิค่นื่เงินื่ต้ินื่
 และดีอกเบี�ยิ (เท่า)

8.74 2.11 6.63

ทั�งนีื่� เน่ื่�องจำากบริษัทฯ ดีำาเนิื่นื่งานื่ในื่ลักษณะที�ไม่ค้ากำาไร (Cost Recovery Basis) โดียิในื่ทางป็ฏิิบัติิกรณีมีรายิได้ีส้งกว่าค่าใช้จ่ำายิ 
บริษัทฯ จำะจำ่ายิค่นื่บริษัทการบินื่ที�เป็็นื่สมาชิก หร่อกรณีมีรายิไดี้ติำ�ากว่าค่าใช้จำ่ายิ บริษัทฯ จำะสามารถเรียิกเก็บจำากบริษัทการบินื่ 
ที�เป็็นื่สมาชิกได้ีเช่นื่กันื่ โดียิแหล่งเงินื่ทุนื่ในื่การลงทุนื่ต่ิาง ๆ  ของบริษัทฯ มาจำากรายิได้ีส้งกว่าค่าใช้จ่ำายิที�คงไว้ติามมติิที�ป็ระชุมใหญ่สามัญ 
ให้นื่ำามาใช้จำ่ายิลงทุนื่ นื่อกจำากนีื่�การลงทุนื่บางส่วนื่มาจำากการก้้ยิ่มเงินื่จำากสถาบันื่การเงินื่ และความสามารถในื่การชำาระค่นื่เงินื่ก้้ 
ของบริษัทฯ ส่วนื่ใหญ่มาจำากค่าเส่�อมราคาที�บริษัทฯ ได้ีคิดีรวมไว้ในื่ค่าบริการที�เรียิกเก็บจำากสายิการบินื่แล้ว
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แนวโน้มทางการเงิน
1. แนวโน้มทางการเงินในปี 2563

ติามป็ระมาณการแผนื่การเงินื่ป็ระจำำาป็ี 2563 (ป็ี 2563-2567) ไดี้รับความเห็นื่ชอบจำากคณะกรรมการบริษัทฯ ในื่การป็ระชุม 
ครั�งที� 6/2562 (626) เม่�อวันื่ที� 26 มิถุนื่ายินื่ 2562 บริษัทฯ คาดีว่าจำะมีรายิได้ีรวมในื่ปี็ 2563 จำำานื่วนื่ 13,663.74 ล้านื่บาท ป็ระกอบด้ีวยิ 
รายิได้ีจำากค่าบริการควบคุมจำราจำรทางอากาศั จำำานื่วนื่ 12,665.03 ล้านื่บาท โดียิคาดีการณ์ป็ริมาณเที�ยิวบินื่ที�จัำดีเก็บรายิได้ีเพิ�มข่�นื่จำากปี็ 
2562 ร้อยิละ 4.6 และมอัีติราค่าบรกิารควบคมุจำราจำรทางอากาศัที�เรียิกเกบ็ปั็จำจุำบันื่สำาหรบั En Route Charge อัติรา 3,500 บาทต่ิอหน่ื่วยิ 
และ Terminal charge อัติรา 500 บาทติ่อหนื่่วยิ และมีรายิไดี้จำากการให้บริการเกี�ยิวเน่ื่�องและอ่�นื่ ๆ จำำานื่วนื่ 998.71 ล้านื่บาท 
ส่วนื่ค่าใช้จ่ำายิดีำาเนิื่นื่การได้ีรับอนุื่มัติิไว้รวม  จำำานื่วนื่ 13,376.43 ล้านื่บาท โดียิคาดีว่าจำะมีรายิได้ีส้งกว่าค่าใช้จ่ำายิ จำำานื่วนื่ 287.31 ล้านื่บาท

สำาหรบังบลงทนุื่ป็ระจำำาปี็ 2563 มีกรอบวงเงนิื่เบกิจ่ำายิลงทนุื่ จำำานื่วนื่ 1,280.00 ล้านื่บาท ซ่ึ่�งสอดีคล้องกบัแผนื่วสิาหกจิำ พ.ศั. 2563–2567 
โดียิสามารถใช้จำ่ายิลงทุนื่จำากเงินื่รายิไดี้ส้งกว่าค่าใช้จำ่ายิหร่อค่าบริการรอจำ่ายิค่นื่สายิการบินื่ผ้้ถ่อหุ้นื่สะสม โดียิไม่ติ้องเบิกใช้เงินื่ก้้ 
ในื่ปี็งบป็ระมาณ 2563 

ทั�งนีื่� ติามแนื่วโนื่้มทางการเงินื่ในื่ป็ี 2563 เน่ื่�องจำากบริษัทฯ มีรายิไดี้ส้งกว่าค่าใช้จำ่ายิ และมีสภิาพคล่องทางการเงินื่ค่อนื่ข้างส้ง 
จ่ำงสามารถนื่ำาสภิาพคล่องคงเหล่อมาใช้จ่ำายิในื่การลงทุนื่แทนื่การเบิกเงินื่ก้้ระยิะยิาวได้ี

2. แนวโน้มทางการเงินในระยะ 5 ปี (ปี 2563-2567)

 ประมาณการทางการเงินระยะ 5 ปี (ปี 2563-2567)
ติามแผนื่การเงินื่ป็ระจำำาปี็ 2563 (ปี็ 2563-2567) ที�สอดีคล้องกับแผนื่วิสาหกิจำ พ.ศั. 2563-2567 คาดีว่าบริษัทฯ จำะมีรายิได้ีรวม 

เพิ�มข่�นื่ในื่อัติราเฉลี�ยิร้อยิละ 6 ต่ิอปี็ โดียิสามารถคงอัติราค่าบริการที�เรียิกเก็บปั็จำจุำบันื่ได้ีจำนื่ถ่งปี็ 2564 ซ่ึ่�งเป็็นื่ไป็ติามเป้็าหมายิผลการ 
ดีำาเนิื่นื่งานื่ที�บรรลุติามวัติถุป็ระสงค์ขององค์กร สำาหรับค่าใช้จ่ำายิดีำาเนิื่นื่การมีอัติราการเพิ�มข่�นื่เฉลี�ยิป็ระมาณร้อยิละ 7 ต่ิอปี็ โดียิบริษัทฯ 
ยิังคงมีรายิได้ีส้งกว่าค่าใช้จ่ำายิติลอดีระยิะเวลา 5 ปี็

แผนื่การลงทุนื่และการจัำดีหาแหล่งทุนื่ในื่ระยิะ 5 ปี็ จำากแผนื่การลงทุนื่ในื่ระยิะ 5 ปี็ (ปี็ 2563-2567) ซ่ึ่�งสอดีคล้องติามแผนื่วิสาหกิจำ 
พ.ศั. 2563-2567 ของบริษัทฯ คาดีว่าจำะมีวงเงินื่ลงทุนื่ป็ระมาณ 13,000.00 ล้านื่บาท การลงทุนื่ส่วนื่ใหญ่อยิ้่ในื่ภิาคความป็ลอดีภัิยิ 
และสนัื่บสนุื่นื่ โดียิภิาคความป็ลอดีภัิยิเป็็นื่การลงทุนื่เพ่�อป็รับป็รุง/พัฒนื่าระบบอุป็กรณ์ให้มีความทันื่สมัยิและให้บริการได้ีอยิ่างต่ิอเน่ื่�อง 
ดี้วยิความป็ลอดีภัิยิ (Safety) รองรับการเติิบโติของบริการเที�ยิวบินื่ (Capacity and Efficiency) การจัำดีหาระบบ/อุป็กรณ์เพ่�อรักษา 
เสถียิรภิาพและป็ระสิทธิีภิาพในื่การให้บริการการเดิีนื่อากาศั โดียิเป็ลี�ยินื่ทดีแทนื่อุป็กรณ์เดิีมที�เส่�อมสภิาพและจัำดีหาเพิ�มเติิม การลงทุนื่
เพ่�อการพัฒนื่าเทคโนื่โลยิีระบบบริการการเดิีนื่อากาศัติามแผนื่การพัฒนื่าระบบการบินื่ (Aviation System Block Upgrade: ASBUs) 
ของ ICAO โดียิบริษัทฯ คาดีว่าจำะใช้จ่ำายิจำากเงินื่รายิได้ีค่าบริการรอจ่ำายิค่นื่และเงินื่ทุนื่หมุนื่เวียินื่อ่�นื่จำากสภิาพคล่องคงเหล่อได้ีเพียิงพอ
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